
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 

 
 

วันอังคารที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น  
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 ๙/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น    
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

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

 
 

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

๑.๑.๒ เรื่อง ................................................................................................................  ๓ 
     ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๔ 
         ๑.๒.๑ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………… ๔ 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ ๕ 

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
วาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง ๒๔ 
      ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ด้านการเรียนการสอน 

๒๔ 

      ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓๔ 

๓.๓ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔๕ 
       ๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

๕๙ 

       ๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๖๑ 

๓.๖ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๖๖ 
วาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๖๙ 
       ๔.๑ ............................................................................................................................. .....  
       ๔.๒ ............................................................................................................................. ....  
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 ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  เอกสารประกอบหน้า................................ 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(  ) รับร้องโดยไม่มีการแก้ไข 
(  ) รับร้องโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หนา้.....................................................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................................................... .

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



๖ 

 
รายงานการประชุม 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม 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 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
๓ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
๕ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 
ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 

๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 
๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

รปศ. (นานาชาติ) 
๑๐ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๗ 

๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๗ รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๙ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์ 
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
25 พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒๖ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒๘ อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒๙ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๐ อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๑ อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓๒ อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓๓ อาจารย์สุมาลี บุญเรือง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓๔ พระสมนึก ธีรปญฺโ  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์/นักวิชาการศึกษา 
๓๕ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป 
๓๖ ดร.กรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 
๓๗ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป 
๓๘ นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา 
๓๙ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๔๐ นายสุกิจจ์ บุตรเคน นักจัดการงานทั่วไป 
๔๑ นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
๓ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๖ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๘ 

๗ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๑๑ อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1.1 เรื่อง การจัดงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ 
  รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้บริหาร 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานทุกรูปทุกท่าน 
 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.๒ เรื่อง แจ้งส่งมอบบุคลากรใหม่ 
  รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง วิชาการ สังกัด ภาควิชา
รัฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบ คัดเลือกฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ รูปหรือคน ประกอบด้วย  

          ๑. พระครูธรรมธรสฐาพร ฉายา ปภสฺสโร นามสกุล มานะสาบุตร อายุ ๕๘ ปี พรรษา 
๓๗ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
เป็น ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในต าแหน่ง อาจารย์เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๒. นางสาวสุมาลี นามสกุล บุญเรือง อายุ ๓๑ ปี วุฒิการศึกษา ธ.ศ.โท, บธ.บ. (การเงิน), 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

          
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๙ 

 
1.1.๓ เรื่อง การเปิดหลักสูตร Non Degree 

  รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะสังคมศาสตร์ได้ให้ความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตร Non Degree ที่เป็น
หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านบุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ และค่านิยมเชิงพุทธ ซึ่งตรงกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้กล่าวเรื่องนี้
มาแล้ว จึงขอความร่วมมือในการร่างหลักสูตร Non Degree เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วย
กฎหมายคณะสงฆ์ เป็นต้น 
 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง ผู้อ านวยการหลักสูตรแจ้งเพื่อทราบ 

1.๒.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมินได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ระดับคณะ มีผลการประเมินของคณะกรรมการทั้ง ๕ คณะ ประกอบด้วย 
   ๑. คณะสังคมศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ คะแนน มีคุณภาพระดับ “ดี” 
   ๒. บัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ คะแนน มีคุณภาพระดับ “ดี” 
   ๓. คณะพุทธศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๙ คะแนน มีคุณภาพระดับ “พอใช้” 
   ๔. คณะครุศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๗ คะแนน มีคุณภาพระดับ “พอใช้” 
   ๕. คณะมนุษยศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๐ คะแนน มีคุณภาพระดับ 
“ปรับปรุง” 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.๒.๑ เรื่อง การจัดงานครบรอบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ได้ก าหนดจัดงาน
ครบรอบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานทุกรูปทุกท่าน 
    
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑๐ 

 
 

๑.๓ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  

พระสมนึก ธีรปญฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
น าเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ได้เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑) ผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๓ จ านวน 
๒๒ รูป จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย  

๑ วิชาพ้ืนฐานทางการจัดการ บรรยายโดย พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. และ ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว 

๒ วิชาการจัดการในพระไตรปิฎก บรรยายโดย พระเมธีธรรมาจารย์ , รศ.ดร./  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 

๓ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ บรรยายโดย พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 
ผศ.ดร. และ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

๔ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ บรรยายโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.
ดร. และ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บรรยายโดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร./ 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. และ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 

๖  วิชา ภาษาอังกฤษ MCU003 บรรยายโดย คณาจารย์สถาบันภาษา เริ่ม ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๑ 

 
  ๒) เรื่องผลการด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการก ากับ
ติดตามผลการจัดท าสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น
ที่ ๑๒ อยู่ในช่วงขอลงพื้นที่ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน 

 
  ๓) เรื่องผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่นที ่๙ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ จ านวน ๒๓ รูป 
จ านวน ๔ รายวิชา ประกอบด้วย  

๑ วิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน  บรรยายโดย 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๒ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ บรรยายโดย 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๓ วิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ บรรยายโดย พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 
ผศ.ดร. เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๔ วิชากรรมฐาน บรรยายโดย พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. และพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 
ผศ.ดร. เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๔) เรื่องผลการด าเนินการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที ่๘ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
จัดท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ ดังนี้ 

๑. สัมภาษณ์และวิเคราะห์ ๑๒ รูปหรือคน  
       ๒. IOC, CVI, Try Out  ๑ รูปหรือคน 
   ๓. สอบหัวข้อและโครงร่าง ๔ รูปหรือคน 
   ๔. ยังไม่ได้สอบหัวข้อและโครงร่าง ๒ รูปหรือคน 
  ๕) เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบภาษาต่างประเทศและการสอบวัด
คุณสมบัต ิQE ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที ่๘ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รุ่นที่ ๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จึงได้ก าหนด
กรอบในการด าเนินงานตามวงรอบ ดังนี้ 
  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดติวเข้มก่อนสอบภาษาบาลี โดย พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. , พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  
   วันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) 
   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดสอบวัดคุณสมบัติหมวดวิชาทฤษฎี และ
หมวดวิชาวิจัย 



๑๒ 

   วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดสอบวัดคุณสมบัติหมวดวิชาประยุกต์ และ
การสอบปากเปล่า 
   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดส่งหัวข้อและโครงร่างวิจัย ๓ บท เพ่ือ
ก าหนดสอบต่อไป 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาคทฤษฎีทั้งระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ให้ด าเนินการการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นกระบวนการในภาคการศึกษานั้นๆ และให้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
 ๒. ในส่วนของการติดตามนิสิตทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มอบหมายให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามงานนิสิตอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง และให้ท าตารางติดตามความก้าวหน้าการท าวิจัย  
 
 
 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

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

๑) การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร์  

1.1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๔  
อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ และขอสอบดุษฎีพิจารณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    (1) นิสิตยังไม่ได้สอบหัวข้อและโครงร่างจ านวน ๒ รูปหรือคน ได้แก่ 
๑)พระรัฐกร รตนธมฺโม ๒)พระวิจิตร ญาณวโร 
    (๒) นิสิตสอบหัวข้อและโครงร่างจ านวน ๑ รูปหรือคน ได้แก่ ๑) นาง
รินทร์ลภัส เลิศศรีชัยกุล 
    (๓) นิสิตด าเนินการ IOC / Try Out แล้วจ านวน ๑ รูปหรือคน ได้แก่ 
๑)นายนราธิป เย็นกลม  
    (๔) นิสิตด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งสัมภาษณ์และวิเคราะห์
ข้อมูลแล้วจ านวน ๔ รูปหรือคน ได้แก่ ๑)ว่าที่ ร.ต. เจนยุทธ ทั่งกลาง ๒)นายสมาน  ศิริเจริญสุข ๓) พระ
มหาภาธร อาภาธโร และ ๔) นายเจริญชัย กุลวัฒนาพร 
    (๕) นิสิตรอสอบดุษฎีพิจารณ์ จ านวน ๕ รูปหรือคน ได้แก่ ๑)พระมหา
สุริยา อภิวฑฺฒโน ๒)พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน ๓)นายธีรพล บุญตาระวะ ๔)นายนพไพสิษฐ์ 
ตระกูลนาบ ารุง  และ ๕) นางสาวฑัมม์พร  นิพนธ์พิทยา 



๑๓ 

    (๖) นิสิตที่สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๑ รูปหรือคน คือ พระมหา
สุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ 
         

1.2 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๕ 
อยู่ในช่วงขออนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ (๓ บท) และอยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

          (๑) นิสิตที่สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๑ รูปหรือคน คือ นางสาว
อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 

(๒) นิสิตรอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๖ คน คือ ๑)พันเอกสาธิต 
ทิพย์มณี ๒)พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ ๓)นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล ๔)พระครูปลัดชาติ
ชาย าณโสภโณ ๕)นายมนตรี พรมวัน และ ๖ นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ 

(๓) นิสิตก าลังด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๗ รูปหรือคน ได้แก่ 
๑)พระสมุห์บุญโชค กิตติสาโร ๒)นายสมพงศ์ สุนทรธรรม ๓)พระสมนึก ธีรปญฺโ ๔)นายบวร ขมชุณศรี
๕)พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ ๖)นางสาวณัชชา อมราภรณ์ และ ๗)นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 

(๔) นิสิตยังไม่ได้สอบโครงร่าง (๓ บท) จ านวน ๑ รูป คือ ร้อยต ารวจ 
เอกประพันธ์ คชแกว้ 
 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ด าเนินการเรียน
การสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ มี ๔ วิชาประกอบด้วย ๑) วิชานโยบายศาสตร์ 
บรรยายโดย ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ และ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ๒) วิชาสัมมนาการคลังและ
งบประมาณ 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 าเนินการเรียนภาษาอังกฤษ MCU 00๖ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น ๗ เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๕ 
สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตามท่ีสถาบันภาษาก าหนดไว้ 

 ๔) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท(ส) ป.โท(ว) ป.เอก รวม หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง - - ๑๐ ๑๐  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ - - ๖ ๖  



๑๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท - - ๕ ๕  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร - - 4 4  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ๓ - ๒ ๓  
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ - - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ - - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช - - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ๓ ๑ ๒ ๔  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ๑ ๒ - ๒  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา ๕ - ๑ ๓  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ ๖ - - ๒  
รวม ๑๘ - ๓๐ ๓๙  

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 

 ๓.๓ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้มี
การเรียนการสอนและก ากับดแูลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) เรื่อง ตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาค การศึกษาที่  
๑ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๓ 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 

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 
 

๒) เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  
๑๒  

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑๒ อยู่ในช่วงตรวจเครื่องมือ IOCและ 
Try Out จ านวน ๒๐ รูปหรือคน ดังนี้ 



๑๕ 

 
1 นิสิตด าเนินการ IOC / Try Out แล้วจ านวน ๑๒ รูปหรือคน 

    ๒ นิสิตด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งสัมภาษณ์และวิเคราะห์
ข้อมูลแล้วจ านวน ๖ รูปหรือคน 
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กา
รตี

พิม
พ ์

๑. หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓ รูปหรือคน (แผน ก.)  
1 พระมหาอากาย ฐิตธมฺ

โม (ผดุงชาติ) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๑ 
091-8171519 

๑. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง    

30 พ.ค. 
06 

√ 

√ 
1 

ก.ค
.

63 

√ 
 2 ส.ค.63 

            

2 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ 
ชาวคอนไชย 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๒๓ 
085-0389999 

๑. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

30 พ.ค. 
06 

√ 

√ 
16 
ก.ค
.

63 

√ 
 2 ส.ค.63 

            

3 นางสุจิต  กิ่งเกล้า 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๖  
080-0672865 

๑. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  

30 พ.ค. 
06 

√ 
1 ส.ค. 

63 

                

๒. หัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ จ านวน ๑๗ รูปหรือคน (แผน ข.)  
4 พระมหาธงชัย  ชาต

เมธี (ค าภูมี) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๒  
089-5367074 

๑. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 

30 พ.ค. 
06 

√ 
12 ก.ค.

63 

√ 
10 
ส.ค
. 

63 

              

5 พระมหาบ ารุง ธมฺม
เสฏฺโฐ  
(อ่วมคงศาสตร์) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๒ 
092-8092992 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

30 พ.ค. 
06 

√ 
22 ก.ค.

63 

√ 
8 

ส.ค
. 

63 

              

6 พระมหาเกียรติพงษ์ 
อภิสิทฺโธ  
(จันทร์แก้ว) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๔ 
096-3297975 

๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์  
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  

30 พ.ค. 
06 

               



๑๖ 

7 พระมหาอาณัฐ กตปุญ
โญ (เทียนนาวา)  
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๕ 
090-2568021 

๑. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

30 พ.ค. 
06 

√ 
27 มิ.ย.

63 

                

8 พระมหานิวัฒน์ อภิชา
โน (ช่วยพันธ์) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๖  
065-5534754 

๑. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
๒. รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร 

30 พ.ค. 
06 

√ 
6 ส.ค.

63 

                

9 พระมหาโสภณ กิตฺติ
โสภโณ (นิลยิ้ม) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๐๗ 
097-0675573 

๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

30 พ.ค. 
06 

                

10 พระสุริยะ ฐานธมฺโม 
(รักษาทรัพย์)รหัส 
๖๒๐๑๒๐๔๑๐๙ 
087-6959354 

๑.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม๒.รศ.
ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  

30 พ.ค. 
06 

√ 
15 ก.ค.

63 

√ 
1 

ส.ค
. 

63 

√ 
8 ส.ค. 63 

            

11 พระยุรนันท์  ภทฺทธมฺ
โม (ขุนสันเทียะ) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๐ 
088-5911875 

๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์     
๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา            

30 พ.ค. 
06 

√ 
11ก.ค.

63 

√ 
10 
ส.ค
. 

63 

              

12 พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร 
(คัณเสน) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๑ 
090-4184375 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา 
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

30 พ.ค. 
06 

                

13 พระปิยะ สิริสุวณฺโณ  
(มูลวงศ์) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๒ 
084-8049563 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา     ๒. 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

30 พ.ค. 
06 

√ 
6 ส.ค.

63 

                 

14 พระกรินทร์  ฐิตธมฺโม 
(ล าเทียน) 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๓ 
098-0602376 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง    

30 พ.ค. 
06 

√ 
15 ก.ค.

63 

√ 
1 

ส.ค
. 

63 

√ 
8 ส.ค. 63 

            

15 พระเตวิช  โชติญาโณ 
(พันธเดช) 
รหัส  
๖๒๐๑๒๐๔๑๑๕ 
061-4700360 

๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  
๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  

30 พ.ค. 
06 

√ 

√ 
10 
ก.ค
. 

63 

√ 
8 ส.ค. 63 

            

16 นายชาญวิทย์ พริกบุญ
จันทร์ 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๗ 
081-1956926 

๑. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี 
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง   

30 พ.ค. 
06 

√ 
1 ส.ค. 

63 

                



๑๗ 

17 นายณัฏฐ์ชนนจ์  ภู
จอมจิตร 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๑๙ 
084-8434453 

๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์  
๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  

30 พ.ค. 
06 

√ 
26 มิ.ย. 

63 

√ 
23 
ก.ค
. 

63 

√ 
 2 ส.ค.63 

            

18 นางสาวตุลยวดี หล่อ
ตระกูล 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๒๐ 
081-6454223 

๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์  
๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

30 พ.ค. 
06 

√ 
16 ก.ค.

63 

√ 
 2 
ส.ค
.

63 

              

19 นายสุทธิพร จินดา 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๒๒ 
092-2675664 

๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
๒. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

30 พ.ค. 
06 

                

20 นายวชิรศักด์ิ ยอดปทุม
หิรัณย์ 
รหัส ๖๒๐๑๒๐๔๑๒๔ 
0889562898 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
๒. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

30 พ.ค. 
06 

√ 
29 ก.ค.

63 

                

              

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 

 ๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(นานาชาติ) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิต
จ านวน ๙ 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 สนทนากลุ่มเฉพาะเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. 

/ปรับเนื้อหาบทท่ี ๔ 
๔ นายนุภาพ นกสกุล (คืนสภาพ) วิเคราะห์ข้อมูลบทที่ ๔ 

 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๒ 
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 
๑ พระจักรพงษ์ พลวโร (มงคลชัยฤกษ์) ตรวจไวยากร ก่อนสอบป้องกัน 
๒ Phra Ashin Aggacara แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ 



๑๘ 

๓ พระคมกริช กิตฺติปญฺโ (กานุมาร) ก าลังวิเคราะห์ข้อมูล 
๔ นายสมควร แย้มบุปผา แก้ไขหลังสอบป้องกัน (ตรวจไวยากรณ์) 
๕ Mrs. Mithila Chowdhury วิเคราะห์ข้อมูลบทที่ ๔ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 

๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

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 วรนันท์พาณิชย์ แก้ไขตามมติกรรมการสอบป้องกัน 
๒ นางสาวชัชชลียา สุติ แก้ไขตามมติกรรมการสอบป้องกัน 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้มีการ
เรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

  
๑) การติดตามการด าเนินงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๑ อยู่ในช่วง 

เสนอสอบหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท และช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้  
 - อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ๒๔ รูปหรือคน 
 - ยังไม่ได้สอบหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๒ รูปหรือคน  

๒) การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 
    สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ แบบ ๑.๑ ได้
ด าเนินการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 จ านวน ๓ 
รูปหรือคน ได้แก่ ๑. พระเมธาวินัยรส ๒. นายภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา ๓. นายะงชัย สิงห์อุดม เรียบร้อย
แล้ว 



๑๙ 

 
 

๓) การเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รุ่นที่ ๒ 

- การเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ ได้สอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ วิชา ได้แก่ วิชาการสื่อสารทางการเมือง และ วิชาสัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์ เรียนครบทุก
รายวิชา จึงได้ก าหนด อบรมวิชาภาษาบาลีก่อนสอบ 

    วันเสาร์ที่ 22-๒๓ สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ได้ก าหนดอบรบ
วิชาภาษาบาลี บรรยายโดย ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 

 
๔) เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่น ๒ 
สืบเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ศึกษา

ภาคทฤษฎีครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘ ก าหนดว่าผู้ที่มีสิทธิเสนอสอบโครงร่างดุษฎีบัณฑิต
ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ดังนั้น จึงเห็นว่าควรที่จะมีการก าหนดการ
สอบ และส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้  

ก าหนดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

๑. รับเอกสารลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  
๓ ก าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ : ข้อเขียนสาขาวิชารัฐศาสตร์                

                - หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี          ๑๕ กันยายน  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
                 - หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์   ๑๕ กันยายน  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
                - หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย        ๑๖ กันยายน  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๔ ก าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ : สอบปากเปล่าวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๕ ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๕) เรื่อง ด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษ MCU 00๖ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่น ๓ เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม - 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตามท่ีสถาบันภาษาก าหนดไว้ 

 
                   ๖) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๑-๒) 



๒๐ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ป.โท 

(สารนิพนธ์)* 
ป.โท

(วิทยานิพนธ์)* 
ป.เอก 
รุ่นที่ ๑ 

ป.เอก 
รุ่นที่ ๒ 

รวม หมายเหตุ 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม - ๑ ๑ ๒ ๔  
ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - - ๖ ๒ ๘  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ๑ - ๓ ๑ ๕  
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ๑ - ๓ - ๔  
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ๑ - - - ๑  
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ๒ - ๔ - ๕  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ๑ ๑ - - ๒  
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม ๓ ๑ - - ๒  
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ๑ ๒ ๕ - ๘  

รวม ๑๐ ๕ ๒๒ ๕ ๓๙  
  *สารนิพนธ์ 3 เรื่อง เท่ากับ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 
 ๓.๗ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการเรียนการสอน
และก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ 
-นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  อยู่ในช่วงขอสัมภาษณ์ จ านวน ๑ คน  

คือ นายพัฒนภูมิ ผ่องยุบล 
๒) ก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ (จ านวน ๒๒ รูปหรือคน) 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖ รูปหรือ
คน และได้ประกาศอนุมัติหัวและโครงร่างแล้วจ านวน ๔ รูป และก าลังด าเนินส่งเล่มแก้ไขหลังสอบ อีก ๒ 
รูปหรือคน รวมทั้งสิ้นที่ได้สอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และยังไม่ได้สอบหัวข้อและ
โครงร่างสารนิพนธ์อีก จ านวน ๕ รูปหรือคน ก าลังส่งให้ที่ปรึกษาตรวจแก้ไขเนื้อหาและเจ้าหน้าที่ตรวจ
ตรวจรูปแบบ เพื่อด าเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างต่อไป 

๓) การลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓ 

          สืบเนื่องจาก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการสอบวิพากษ์หัวข้อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยมีนิสิตเข้าสอบจ านวน ๑๙ รูปหรือคน จาก ๒๐ ขาดการน าเสนอ จ านวน ๑ คน คือ นายวิ
ศิษย์ จันดากูล   



๒๑ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
๓.๘ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์

 ตามท่ี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ได้ท าการอัปโหลดข้อมูลโดยแบ่งแยกเป็นไฟล์บุคคล
จ านวน ๓๕ เล่ม สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และในเล่มปัจจุบันได้มีบทความเข้ามาในระบบ ๕๓ บทความ 
เป็นบทความภายใน ๒๘ บทความ เป็นบทความภายนอก ๒๕ บทความ ได้ติดตามให้เจ้าของบทความน า
กลับไปแก้ไขแล้ว ๒๕ บทความ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนให้กองบรรณาธิการพิจารณาออกใบตอบรับบทความ  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมผู้บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/2563 เมื่อวันอังคารที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ.2563 ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จัดท าร่างเกี่ยวกับแนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และร่าง
ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเห็น
ควรที่จะพิจารณาร่วมกันถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี จัดระบบทีมงาน

และน ามาเสนอในวาระประชุมในคราวต่อไป 
 
 
 ๔.๒ เรื่อง เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการเตรียมความพร้อม และการปฐมนิเทศ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญา
เอก ได้เปิดรับนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีผู้สอบผ่านเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวันจัดโครงการ
เตรียมความพร้อม และการปฐมนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 



๒๒ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ในวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่วนก าหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาปฐมนิเทศการศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้อ านวยการหลักสูตร 
เลขานุการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ส ารวจพื้นที่จัดโครงการและน ามาเสนอในวาระประชุมใน
คราวต่อไป 

 
๔.๓ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องภาควิชา
รัฐศาสตร์เล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญในทางวิชาการการผลิตงานผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบงานวิจัย บทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยด าเนินการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการการผลิตงานผลงานทาง
วิชาการให้แก่คณาจารย์ อันจะส่งผลให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนาความรู้  
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็น
ประโยชน์อย่างมากส าหรับนักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ เพ่ือให้สามารถน าเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและ
สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ด าเนิน

โครงการและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

 เมื่อด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งอาราธนาพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ประธานที่ประชุม 
   
   



๒๓ 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(พระสมนึก ธีรปญฺโ ) 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

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) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๓ 
  ตามปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์  ก าหนดวันเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น ทางหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดท าตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
เริ่ม ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓               ปิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-
๑๒.๓๐ น. 

๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐-
๑๕.๔๐ น. 

๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. 

จันทร์ 

๖๑๔ ๑๐๓ 
ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

(พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ) 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล/
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

๖๑๔ ๒๑๑ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการจัดการ 

(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร./ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว) 

พัก
 

๖๐๐ ๒๐๕ 
กรรมฐาน 

(พระมหาสุนันท์ สุนนโฺท, 
ผศ.ดร.) 

 

อังคาร 

๖๑๔ ๒๑๐ 
ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ 
(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร./ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร./ 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.) 

๖๑๔ ๒๐๔ 
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเชิงพุทธ 

(พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร, ผศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา) 

MCU004 
สถาบันภาษา 

 

๒) เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๓ ครั้งที่ ๑ 

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๓ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานภายในประเทศครั้งที่ ๑ และจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ๑) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานภายในประเทศครั้งที่ ๑ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในการขับเคลื่อนการสอบธรรมศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และศึกษา
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาผ่านโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร และนิสิต จ านวน ๓๐ รูปหรือคน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 



๒๕ 

  ๒) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “พุทธิปัญญา: การใช้ปัญญา
พิจารณาเสพสื่อในสังคมปัจจุบัน” ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เป็นผู้ด าเนิน
รายการ มีพระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภออุทัย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง และ
นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
วิทยากร โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร นิสิต และประชาชน จ านวน ๒๐๐ 
รูปหรือคน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง ๒ กิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี และด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๓) เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๓ ครั้งที ่๒ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จึงขอ
อนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ ณ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน และขออนุมัติจัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม 
(CSR) ณ ชุมชนบ้านลั่วะ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามก าหนดการที่แนบมาแล้วนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
ก าหนดการ 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 
โครงการกิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ร่วมกับ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๑๙.๐๐ น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต พร้อมกัน มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
   (ป้ายคณะสังคมศาสตร์) เดินทางสู่จังหวัดน่าน 
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 เวลา ๐๖.๐๐ น. เดินทางถึงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ท าธุระส่วนตัว 
 เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหาร พร้อมกัน 
   ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. ศึกษาดูงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ 
   - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
   - พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กล่าวต้อนรับ 
      และบรรยายเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน”  
   - มอบของที่ระลึก 
 เวลา ๑๐.๒๐ น. - พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. หรือผู้แทนพาศึกษาดูงานวิทยาลัยสงฆ์ฯ 
      และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม/วัดพระธาตุแช่แห้ง 
   - มอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 
 เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. ศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม/พุทธเกษตรวิถี ใน อ.เมือง จ.น่าน 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ด้วยรถตู้) 
 เวลา ๑๘.๓๐ น. - เดินทางถึงวัดบ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
   - จัดเตรียมที่พัก (ปักกลด/กางเต้นท์) และท าธุระส่วนตัว 
   - ร่วมประชุมเตรียมงานแบ่งหน้าที่ร่วมกับวัด และผู้แทนชุมชน 
   - ท าวัตรสวดมนต์เย็น 
   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๕.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต พร้อมกันลานสวดมนต์  
 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - เก็บสัมภาระออกเดินทาง (ด้วยรถโฟวิล) 



๒๗ 

   - กิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านสว้า ห้องเรียนสาขาห้วยลั่วะ อ.บ่อเกลือ  
  จ.น่าน  

   - ฉันภัตตาหารเพล 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - ออกเดินทางสู่วัดบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
   - กิจกรรมนิสิตอาสาวัดช่วยวัด ณ วัดบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
   - กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน 
 เวลา ๑๘.๓๐ น. เดินทางถึงวัดภูเก็ตท าธุระส่วนตัวเข้าที่พัก 

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางศึกษาการบริหารจัดการวัดเชิงอนุรักษ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 เวลา ๐๙.๓๐ น. - เดินทางสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา  
                อ.ท่าวังผา จ.น่าน      
   - กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน/มอบอุปกรณ์การศึกษา/ทุนการศึกษา 
   - ฉันภัตตาหาร  
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางสู่มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา     
 
หมายเหตุ  
 - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 - ให้นิสิตเตรียมกลดหรือเต้นสนามไปด้วย 
 - บนยอดเขาอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เตรียมร่มหรือที่กันฝน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปด้วย 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

๔) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าสารนิพนธ์  ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ 

 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้ก ากับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าสาร
นิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ นั้น ทาง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดังนี้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักจากทางหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนฯดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีนิสิตเข้ารายงาน
ความก้าวหน้าดังนี้ 



๒๙ 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

๕) เรื่อง รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและโครงการ
ปฐมนิเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที ่๑๐ 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้อนุมัติให้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและ
โครงการปฐมนิเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ ณ วัด
เทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคาร ที ่๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น 

 บัดนี้โครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรลุตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ 

 
๖) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ 

  ตามปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ ก าหนดวันเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น  

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดท าตารางเรียน
ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

ตารางเรียนตารางสอน 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เริ่ม ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      ปิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-
๑๒.๓๐ 

น. 

๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐-
๑๕.๔๐ 

น. 

๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. 

พฤหัสบดี 

๘๐๔ ๑๐๔ 
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง

ทางการจัดการ 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

, ผศ.ดร./ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว) 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล/
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

กล
าง

วัน
 

๘๐๔ ๑๐๑ 
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 

(พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ 

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.) 

พัก
 

๐๐๐ ๙๐๖ 
วิปัสสนากรรมฐาน 

(พระเทพวิสุทฺธิโสภณ
, ดร./ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท, ผศ.ดร.) 

ศุกร์ 

๘๐๔ ๑๐๒ 
สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ

สังคมไทย 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร./ 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.) 

๘๐๔ ๑๐๓ 
สัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ 
(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร./ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.

ดร.) 

MCU006 
สถาบันภาษา 

 

๗) เรื่องรายงานผลการจัดสอบแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ 

 ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้รับการอนุมัติ
จากทางบัณฑิตวิทยาลัยให้จัดสอบแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รุ่นที่ ๙ ในช่วงที่ผ่านมาจ านวน ๓ รายการคือ 



๓๑ 

 ๑) อนุมัติให้จัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 ๒) อนุมัติให้จัดสอบประมวลความรู้ (QE) แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ๓) อนุมัติให้จัดสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (๓ บท) ในวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ความทราบแล้วนั้น 
  บัดนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ด าเนินการตามที่ได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแล้วทุกประการ ปรากฏผลการสอบตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 
๘) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ 
 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้ก ากับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ ของ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ นั้น 
 บัดนี้ ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักจากทางหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนฯดังกล่าวแล้วปรากฎว่ามีนิสิตเข้ารายงานความก้าวหน้าดังนี้ 



๓๒ 

ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิตะดับปริญญาเอก 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-------------------------------------------- 

 

ที่ ชื่อ/ฉายา คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนพินธ์ 
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๑ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √        √      

๒ พระครูบวรกิจคุณาธาร ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
๒. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๓ พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๔ พระครูวิวิธธวัชชัย ๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๖ พระครูศรีเมธาภรณ์ ๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๗ พระครูพิจิตรวรเวท ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๘ พระปลัดทัศนพล เขมจาโร  ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.๒. 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

√ √      √ √ √ √     

๙ พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ ๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๑๐ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ ๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต ๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๒ พระมหานารทะ จริยเมธี ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๓ พระครสูังฆรักษ์อนันต ์สุทฺธิมโน ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๔ พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๕ พระครูสมุห์ไพฑูรย์ สิริภทฺโท ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๖ พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล ๑. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๗ พระสมจิตร าณวีโร ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

๑๘ พระสุทิน อธิปญฺโ  ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
๒. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

๑๙ พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๓๔ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

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

 

๑) เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๔  
อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ขอสอบดุษฎีพิจารณ์และขอสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระมหาสุริยา  อภิวฑฺฒโน รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
2. นายธีรพล  บุญตาระวะ  รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
3. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
4. นายนพไพสิษฐ์  ตระกูลนาบ ารุง  รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
5. ว่าที่ ร.ต. เจนยุทธ  ทั่งกลาง เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ติดช่วงโควิค 
6. นายสมาน  ศิริเจริญสุข วิเคราะห์ผลการวิจัย  
7. พระมหาภาธร อาภาธโร วิเคราะห์ผลการวิจัย  
8. นายนราธิป เย็นกลม Try Out ติดเรื่องการเงิน 
9. นายเจริญชัย  กุลวัฒนาพร เก็บข้อมูลสัมภาษณ์  

10. นางรินทร์ลภัส  เลิศศรีชัยกุล  สอบบทที่ ๑-๓ แล้ว ไม่สบาย 
11. พระรัฐกร  รตนธมฺโม ยังไม่ได้สอบ ๓ บท อยู่ระหว่า

ด าเนินการ 
12. พระวิจิตร ญาณวโร ยังไม่ได้สอบ ๓ บท  
13. นางสาวฑัมม์พร  นิพนธ์พิทยา รอสอบดุษฎีนิพนธ์  
  

๑.๒) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๕  
ขออนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท และอยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. อนุมัติจบการศึกษาแล้ว ๑ คน คือ นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 
    ๒. ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา ๖ รูปหรือคน ประกอบด้วย  ๑.พัน
เอกสาธิต ทิพย์มณี ๒.พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ ๓.นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ ๔.นางสาว
อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ๕.นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล ๖.พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ 

๓. สอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๑ คน คือ นายมนตรี พรมวัน 
๔. อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ๗ รูปหรือคน  

        ๓. ยังไม่ได้สอบโครงร่าง ๓ บท ๑ คน 
 
 



๓๕ 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี อนุมัติจบการศึกษาแล้ว 30 ก.ย. 63 
2. พระสมุห์บุญโชค  กิตติสาโร วิเคราะห์ผลการวิจัย  
3. พันเอกสาธิต ทิพย์มณี ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
4. พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
5. นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
6. นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
7. นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
8. พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ ก าลังขออนุมัติจบการศึกษา 19 ต.ค. 63 
9. นายมนตรี พรมวัน สอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว  

10. นายสมพงศ์ สุนทรธรรม  เก็บข้อมูลสัมภาษณ์  
11. พระสมนึก ธีรปญฺโ  เก็บข้อมูลสัมภาษณ์  
12. นายบวร ขมชุณศรี ก าลังขอตรวจ try Out  
13. พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  IOC  
14. นางสาวณัชชา อมราภรณ์ IOC  
15. นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย IOC  
16. ร้อยต ารวจเอประพันธ์ คชแก้ว ยังไม่ได้สอบ ๓ บท  

 

๒) เรื่อง การจัดสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น ๖  

  ๑. วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย ๑.พล.อ.ปกิตน์ สันตินิยม ๒.คุณชุณิภา เปิดโลกนิมิต ๓.นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ ๔.นาง
ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ ๕.พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน ๖.พระมหาสุริยะ มททโว ๗.นายสุวรรณ์ แก้วนะ 

๒. วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑.
นายณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ ๒.นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ ๓.นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ ๔นางสาวสิริปภา ภาค
อัตถ ์

๓. วันเสาร์ที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย ๑.นายนรา บรรลิขิตกุล ๒.นางสาวทัศนีย์  ปิยะเจริญเดช ๓.พระครูปลัดสิทธิชัย วิสุทฺโธ ๔.
นางปนัดดา รักษาแก้ว 

๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
๑.นายสุรกิจ สุวรรณแกม ๒.นายฉัตรชัย นาถ้ าพลอย ๓.นายประยูร เจนตระกูลโรจน์ ๔.นางสาวถนอม
ขวัญ อยู่สุข 

๕. วันเสาร์ที่  ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ จ านวน ๖ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย ๑.พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม ๒.นายอภิวัฒน์ จ่าตา ๓.นายวีระ อินทรโสภา ๔.นางสาวบุญชิ
รา ภู่ชนะจิต ๕.นางสาวชไมพร กิติ ๖.นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ 

๖. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
๑.นายปรีดา กลิ่นเทศ ๒.นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ ๓.นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ 



๓๖ 

๓) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่  ๖ 
ขออนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท และอยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ขออนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท แล้ว ๕ รูปหริอคน ประกอบด้วย 
๑.พระมหาสุริยะ มททโว ๒.พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน ๓.นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ ๔.นายสุวรรณ์ แก้วนะ 
๕.คุณชุณิภา เปิดโลกนิมิต  
   ๒. Try Out และลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามและแบสัมภาษณ์ ๔ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย  ๑.พระมหาสุริยะ มททโว ๒.พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน ๓.นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ ๔.นาย 
สุวรรณ์ แก้วนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

๔) เรื่อง การจัดตารางสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทั้ง ๕ วิชา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

๕)  เรื่อง นิสิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น ๗ 
จ านวน ๔๐ รูปหรือคน ดังนี้ 

พระภิกษุ จ านาน ๓ รูป 
คฤหัสถ์ จ านวน ๓๗ แบ่งเป็น   คฤหัสถ์ชาย ๒๐ คน คฤหัสถ์หญิง ๑๗ คน 

รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
6301104201 พระครูวรธรรมวาที ฉนฺทวุฑฺโฒ/รักแหลมทอง 
6301104202 พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต/โนรี 
6301104203 พระวิศิษฐกุล   สิริปญฺโ /สุดารักษ์ 
6301104204 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   
6301104205 นางกรรณิกา  ธรรมสอน 
6301104206 นางคณิตดา  กรรณสูต 
6301104207 นางเครือวัลย์  มโนรัตน์ 
6301104208 นายจิตกร  วิจารณรงค์ 
6301104209 นางชญณา  ศิริภิรมย์       
6301104210 ร.ต.อ.โชติวริทธิ์  ชัชชัยยากิตติ์ 
6301104211 นายธ ารงเกียรติ  อุทัยสาง 
6301104212 นายปิยวัช  ละคร 
6301104213 นายปิยะ  ปะตังทา 
6301104214 นายประมวล  เอมเปีย 
6301104215 นายพฤทธิพงศ์  จักกะพาก 
6301104216 นางพัชราภรณ์  สันติเสว ี
6301104217 นายภูริพัฒน์  ถนอมศรีอุทัย 
6301104218 นางสาวภัทราพร  จันตะนี 
6301104219 นางสาวมัทนา เมฆตรง 
6301104220 นางรวิภัทร  ประภานัน 
6301104221 นางรัตนา  ตฤษณารังสี 
6301104222 นายเรืองยศ  สารพุฒิเศรษฐ์ 
6301104223 นางสาววราพร  องคะลอย 
6301104224 นายวันชัย มีศิริ 
6301104225 นางวารินทร์  จันทรัตน์ 
6301104226 นายวิสิษฐ์  สมบูรณ์ 
6301104227 นายวีรภัทร  สภากาญจน์ 
6301104228 นายเสกสรร  มนทิราภา 
6301104229 นายอรัญ  พันธุมจินดา 
6301104230 พลโท ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน 
6301104231 นายณฐพนธ์  คงศิลา 



๓๙ 

รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
6301104232 พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ 
6301104233 นางเกศี  จันทราประภาวัฒน์ 
6301104234 นายสมชัย นันทาภิรัตน์ 
6301104235 นางสาวธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์ 
6301104236 นางอาภาพร กลิ่นเทศ 
6301104237 นางสาวปุณณภา ปริเมธาชัย 
6301104238 นายดาวเหนือ  ทองน้อย 
6301104239 นางมาลินี  เกลี้ยงล่ า 
6301104240 นายอดิเทพ ภิญญาเกษม 

 

๖) ก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

ก าหนดการ 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้อง B ๕๐๘ – B ๕๐๙  ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------- 

เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใหม่ ลงทะเบียน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – การสร้างองค์ความรู้ในการเรียนดุษฎีบัณฑิต 

 โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
เวลา ๑๓.๔๕ น. - ทักษะด้านการวิจัย 

 โดย รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร/รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์/รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
      สุขเหลือง 

เวลา ๑๔.๔๕ น. – พักฉันน้ าปานะ / รับอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ 

โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง / ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ / รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 



๔๐ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท / รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช 

เวลา ๑๗.๐๐ น. – รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ 
                      ประศาสนศาสตร์ สรุปโครงการ 
เวลา ๑๗.๑๐ น. – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  

          – ปิดโครงการ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             พิธีกร : ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน 
                      ศาสตร์ 

 
 
๗) ก าหนดการก าหนดการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ก าหนดการปฐมนิเทศการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมเพรียงกัน 
  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มจร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - สักการะพระบรมสารีริกธาตุ / ถวายพวงมาลัยพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - เดินทางออกจาก มจร. มุ่งสู่อิงธาร รีสอร์ท นครนายก (เดินทางโดยรถบัส ของ มจร)  
เวลา ๑๑.๓๐ น. - เดินทางถึง อิงธาร รีสอร์ท นครนายก  

- ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน อิงธาร รีสอร์ท นครนายก  
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ลงทะเบียนพร้อมกัน และรับของที่ระลึกของ    
                      หลักสูตร ณ ห้องประชุมบุศราคัม 

- ชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
เวลา ๑๓.๐๐ น - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมบุศราคัม 

- ประธานในพิธีกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
          



๔๑ 

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อ านวยการ 
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวถวายรายงานแก่ประธานในพิธี 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 
- ผู้แทนหลักสูตร/ผู้แทนนิสิตถวายของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี 
- ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน 

เวลา ๑๕.๐๐น.   – พักฉันน้ าปานะ / รับประทานอาหารเครื่องดื่ม/อาหารว่าง 
เวลา ๑๕.๑๕ น  – กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรุ่นพ่ีรับรุ่นน้อง 

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

เวลา ๑๘.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็น / ฉันน้ าปานะ และสานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ &  
                       รัฐศาสตร์ (รุ่นพ่ี & รุ่นน้อง) 
เวลา ๒๑.๐๐ น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การศึกษาระดับ 
                       บัณฑิตศึกษาให้ ประสบความส าเร็จในยุควิถีใหม่ (New Normal)” 

- แนะน าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  – ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรม “ร้อยดวงใจ สานสายใย มจร” รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง (แบ่งกลุ่ม) ท าความรู้จักกัน  
                           รัฐประศาสนศาสตร์ & รัฐศาสตร์ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  - ฉันน้ าปานะ / รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๗.๐๐ น.  - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๘.๐๐ น. - งานเลี้ยงสังสรรค์ Pink Cowboy Theme  
เวลา ๒๓.๐๐ น.  - พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓    
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - Check out คืนกุญแจห้อง  
เวลา ๐๙.๑๕ น. - เดินทางถึง โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นครนายก 

– นายสุราช หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 
- กล่าวต้อนรับคณะจัดท า CSR 

เวลา ๐๙.๒๕ น. - กิจกรรมคณาจารย์นิสิตกิจสัมพันธ์บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR 
    ทาสีก าแพง  (แบ่งกลุ่ม)  
             มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล/อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ท าความสะอาด 

เวลา ๑๑.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  



๔๒ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. – พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อ านวยการหลักสูตร   

- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกรูป/คน หากไมเ่ข้าร่วมถอืว่าสละสิทธ์ิไมเ่ข้าศึกษา 

 - วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เช้าแต่งกายสวมเสื้อสีชมพขูองมหาวิทยาลัย ท้ังหมด  
     บ่ายก่อนท าพิธีบายศรีใสเ่สื้อ ร้อยดวงใจ สานสายใย มจร สีโอรส 
 - วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รปศ. สวมเสื้อคอปกสีบานเย็น / รศ. สวมเสื้อคอปกสีฟ้า  

- วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  (กิจกรรมร้อยดวงใจ สานสายใย มจร ส าหรับ รุ่นพ่ีรุ่นน้อง)  (บ่าย) 
- วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      สวมเสื้อยดืสีกรมท่าท ากิจกรรม CSR  ทุกคน  
  **รับเสื้อตอนลงทะเบยีน วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  **เสื้อยืด CSR จาก ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์ (รปศ.รุ่น ๒) จ านวน ๒๐๐ ตัว  (รับวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  **อุปกรณ์ท าความสะอาด/ขนมเค้ก ๒๐๐ ช้ิน/ไอตมี 2 ถัง จาก อ.ดร.อภญิญา ฉัตรช่อฟ้า และ อ.ดร.บวร 

ขมชุณศร ี
  ** ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุน่ ๔  มอบ Alto Saxophone ๑ ตัว 
  ** พ.อ.ดร.ภานรุัตน์ ดเีสมอ  มอบ Alto Saxophone ๑ ตัว 
  **เจ้าหน้าท่ีส านักงานหลักสูตรบณัฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มอบ Clarinet ๑ ตัว 

 
 
ผู้ประสานงาน     - ผศ.ดร.ธติิวุฒิ หมั่นมี - ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  - พระสมนึก ธีรปญฺโ  - นาย
พลวัฒน์ สีทา 
พิธีกรตลอดงาน   - พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. – รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - ผศ.ดร.ธิติวุฒิ 
หมั่นมี   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๔๓ 

๘) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท(ส) ป.โท(ว) ป.เอก รวม หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง - - ๑๐ ๑๐  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ - - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท - - ๕ ๕  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร - - 4 4  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ๓ - ๒ ๓  
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ - - ๑ ๑  
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ - - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช - - ๑ ๑  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ๓ ๑ ๕ ๗  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ๑ ๒ - ๒  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา ๕ - ๑ ๓  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ ๖ - - ๒  
รวม ๑๘ - ๓๔ ๔๓  
**สัดส่วนเทียบสารนิพนธ์เป็นวิทยานิพนธ์ ๓ : ๑ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๔๔ 
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๔๕ 

๓.๓ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

๑ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีการบริหารจัดการตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการจัดการเรียนการสอนและ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ มีรายวิชา 6 รายวิชา เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 
 

๒) การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๓  
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่
นิสิต รุ่นที่ ๑๓ จ านวน ๒๑ รูป/คน มีรายวิชา ๖ รายวิชา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๘ 

๒) เรื่องผลการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 ๓) แผนปฏิบัติการในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ วันเดือนปี รายการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑๗ ต.ค. ๖๓ พบอาจารย์ที่ปรึกษา Zoom ID: 536 229 5787 อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒ ๒๔ ต.ค. ๖๓ พบอาจารย์ที่ปรึกษา Zoom ID: 536 229 5787 อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓ ๔ พ.ย. ๖๓ พบอาจารย์ที่ปรึกษา Zoom ID: 536 229 5787 อาจารย์ที่ปรึกษา 
๔ ๘ พ.ย. ๖๓ ตรวจงานครบวิจัย ๕ บท  อาคารเรียนรวม 

หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๕ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สอบ Mini Test อาคารเรียนรวม 
หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๖ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๓ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
และสารนิพนธ์ 

อาคารเรียนรวม 
หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๗ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ส่งบทความวิจัย อาคารเรียนรวม 
หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 

ผศ.ดร.อนุวัต กระ
สังข ์

๘ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ส่งเล่มด า อาคารเรียนรวม 
หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 

นายสุกิจจ์ บุตรเคน 

๙  ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา อาคารเรียนรวม 
หลักสูตรบัณฑิตฯ ชั้น ๕ 

นายสุกิจจ์ บุตรเคน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

๔) โครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๕) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) – 
IRPC ส านักงานใหญ่โรงงานระยอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 
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๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๕๙ 

๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑) เรื่อง ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิตจ านวน 
๙ รูปหรือคน สอบป้องกันเรียบร้อยแล้ว จ านวน  ๓ รูปหรือคน ก าลังด าเนินการ ๕ รูปหรือคน ก าลัง
ต าเนินการ บทที่ ๔-๕ ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

๑. รุ่นที่ ๑ 

ที่ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล บท

ที่ 
๑ 

บท
ที่ 

๒ 

บท
ที่ 

๓ 

สอ
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คร
งร

่าง
 

ตร
วจ

แบ
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ถา

ม 

ตร
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มัภ
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ณ
 ์
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๔ 
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ปฏ
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ิธร

รม
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น า
ส่ง

ดุษ
ฎีนิ

พน
ธ ์

อนุ
มัต

ิ 
ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า 

๑ พระมหาไชยพร 
อิทฺธิวโร                   

 

๒ 
พระมหาจีระพันธ์ 
ธมฺมปสฏฺโ                    

 

๓ 
นางสาววรรณรี 
ไตรเนตร                   

 

 

๒. รุ่นที่ ๒ 

ที่ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล บท

ที่ 
๑ 

บท
ที่ 

๒ 

บท
ที่ 
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สอ
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เร็จ
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รศ
ึกษ
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๑ 
พระจักรพงษ์ 
พลวโร                    

๒ 
Phra Ashin 
Aggacara                    

๓ 
พระคมกริช  
กิตฺติปญฺโ                     

๔ 
นายสมควร  
แย้มบุปผา                    

๕ 
Mrs. Mithila 
Chowdhury                    



๖๐ 

 
๒) เรื่อง ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) รุ่นที่ ๑  
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิตจ านวน 
๒ คน ขณะนี้ได้ด าเนินการสอบป้องกันเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ดังตาราง
ด้านล่างนี้ 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 

Pr
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se

ar
ch

 A
rti

cl
e 

De
fe

ns
e 

๑ 
น.ส.วิยะดา วรนนท์
วาณิชย ์

        

๒ น.ส.ชัชชลียา สุต ิ         
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๖๑ 

๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ได้มีการ
เรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที ่๑ 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๑ สอบป้องกันแล้ว 
จ านวน ๔ คน และสอบดุษฎีพิจารณ์ แล้ว ๑ คน นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ จะด าเนินการโฟกัส กรุ๊ฟ วันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ดังต่อไปนี้  
  - ยังไม่ได้สอบหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๒ รูปหรือคน 

 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ  
1. พระเทพปริยตัิเมธ ี  วิเคราะห์บทท่ี ๔  ศ.ดร.จ านงค์ 

2. พระครูธรรมธรบุญเทีย่ง พุทฺธสาวโก วิเคราะห์บทท่ี ๔  รศ.ประณต 

3. ร้อยเอกไพบูลย ์ สุขเจตนี สอบป้องกันแล้ว 1๑ ก.ย. ๖๓ ผศ.ดร.ยุทธนา 

4. นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์ IOC  รศ.ดร.เติมศักด์ิ 

5. นางสาวอมลวรรณ อบสิน วิเคราะห์บทท่ี ๔  ศ.ดร.จ านงค์ 

6. พระมหาพิพัฒพงศ ์  ิตธมฺโม วิเคราะห์บทท่ี ๔  ศ.ดร.จ านงค์ 

7. พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ สอบป้องกันแล้ว ๓ ต.ค. ๖๓ รศ.ดร.เติมศักดิ ์

8. พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ วิเคราะห์บทท่ี ๔  ศ.ดร.จ านงค์ 

9. ว่าที่พันตรีไพฑูรย ์ ปริญญาธรรมกุล สอบป้องกันแล้ว ๓ ต.ค. ๖๓ ผศ.ดร.ยุทธนา 

10. นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย ์ สอบป้องกันแล้ว ๓ ต.ค. ๖๓ รศ.ดร.เติมศักดิ ์

11. นายสมชาย ชูเมือง วิเคราะห์บทท่ี ๔  รศ.ประณต 

12. นายสุทน ทองเล็ก วิเคราะห์บทท่ี ๔  ผศ.ดร.ยุทธนา 

13. นางสาวฉัชศุภางค ์ สารมาศ จะด าเนินการโฟกัส กรุ๊ฟ ๓ พ.ย. ๖๓ รศ.ดร.ธัชชนันท์ 

14. นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ IOC  รศ.ประณต 

15. นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอ าไพ วิเคราะห์บทท่ี ๔  รศ.ดร.ธัชชนันท์ 

16. นางสาวอัญธิษฐา อักษรศร ี ดุษฎีพิจารณ์ ๑๒ ต.ค. ๖๓ ศ.ดร.จ านงค์ 

17. นายอัครเดช พรหมกัลป ์ วิเคราะห์บทท่ี ๔  ศ.ดร.จ านงค์ 

๑๘. พระครรูัตนสุตากร จนฺทโชโต ขอสัมภาษณ ์  ผศ.ดร.ยุทธนา 

๑๙. พระมหานรินทร ์ สุรปญโฺ  ขอโฟกัส กรุ๊ฟ ๓๐ ต.ค. ๖๓ รศ.ดร.สรุพล 

๒๐. นายเอนก ณ เชียงใหม ่ Try Out ๓๐ ต.ค. ๖๓ รศ.ดร.ธัชชนันท์ 

๒๑. นายนิติพันธ์ อินทโชติ ขอสัมภาษณ ์  รศ.ประณต 

๒๒. นายพัททดล เสวตวรรณ IOC  ผศ.ดร.ยุทธนา 

๒๓. นายวีรชัย ค าธร ประสานงานแล้ว ไม่ด าเนินการ  
๒๔. พระอ๋อน ถาวโร แจ้งแล้วเงียบครับ ขาดการติดต่อ  
 
 
 



๖๒ 

 

๒) การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 

 
ตารางรายงาน ความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 
  



๖๓ 

๓) การเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ ได้สอบหัวข้อและโครงร่างเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ก าหนดแผนการเข้าพบที่ปรึกษาของนิสิต
ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

๔) การเรียนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๓  
        สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตห ได้สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๕ และ 006 เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๐ รูปหรือคน และจะได้เข้าร่วมโครการ
ปฐมนิเทศในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
จ านวน ๒๕ รูปหรือคน ประกอบด้วย 
 ๑. พระภิกษุ 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ชื่อเล่น 
๑.  พระครูปริยัติวรเมธี  อริยเมธิโก/ทิพย์มณ ี ท่านวอร์ 
๒.  พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ  (ปล้องขัน) ท่านต่อ 
๓.  พระสมุห์อาคม  อาคมธีรโร  (กุญแจนาค) ท่านแคท 
๔.  พระประเสริฐ  เตชโก  (ชาภักดี) ท่านวังเล็ก 
๕.  พระนุชิต  นาคเสโน  (โพวิชัย) ท่านนุชิต 
๖.  Ven.Poke Pha   ท่านทัส 
๗.  พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ 

(สุเทพ)  
สุเทวเมธี/ดีเยี่ยม ท่านเทพ 

๘.  พระมหาศิวพล  พลเมธี/ใกล้ชิด  ท่านโต้ 
๙.  พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต ท่านเอก 

 ๒. คฤหัสถ ์

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 
๑.  ว่าที่ร้อยเอกภูริทัต  บริบูรณ์ นะแมน 
๒.  นายการัณย์  พรหมแก้ว ต้ัม 
๓.  นายคณิศร  เตศิร ิ สัญ 
๔.  นายนรพัชร  เสาธงทอง ท๊อป 
๕.  นายประสาน  เจริญศรี สาน 
๖.  นายพิบูลย์  เพียรพานิชกุล ป๊อบ 
๗.  นายภาราดร  แก้วบุตรดี อ๊อฟ 
๘.  นายศตวรรษ  สงกาผัน รักษ์ 
๙.  นายอนุชา  พละกุล ปืน 
๑๐.  นางสาวภัคสิริ  แอนิหน นก 
๑๑.  นางอัฉราวรรณ  ใจยะเขียว วรรณ 
๑๒.  นางสาวณปภัช พัชรกรโชติ เจ 
๑๓.  นางสาวดาวนภา เกตุทอง ลูกเกด 
๑๔.  นายโชคชัย ศรีรักษา แต้ม 
๑๕.  นายทักษิณ ประชามอญ ทักษ ์
๑๖.  นายวสุกิจจ์  เหล่าอินทร์ สุกิจ 

 



๖๕ 

๕) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ร.ม. รุ่นที่ ๒) (ปร.ด. รุ่นที่ ๑-๒) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ป.โท 

(สารนิพนธ์)* 
ป.โท

(วิทยานิพนธ์)* 
ป.เอก 
รุ่นที่ ๑ 

ป.เอก 
รุ่นที่ ๒ 

รวม/
สัดส่วน 

หมายเหตุ/
จ านวนคน 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม - ๑ ๑ ๓ ๕ ๕ 
ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ - - ๖ ๓ ๙ ๙ 
รศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์ ๓ - ๑ ๓ ๕ ๗ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ๓ - ๓ ๓ ๗ ๙ 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ๒ - - - ๑ ๒ 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ๒ - ๔ ๑ ๖ ๗ 
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ๑ ๒ - ๒ ๕ ๕ 
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม ๓ - - ๓ ๔ ๖ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ๑ ๒ ๓ - ๖ ๖ 

รวมนิสิต ๑๕ ๕ ๑๘ ๑๘ ๕๖ ๕๖ 
สอบป้องกันแล้ว   ๔    

ไม่ได้สอบหัวข้อโครงร่างฯ ๒  ๒    
  *สารนิพนธ์ 3 เรื่อง เท่ากับ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๖๖ 

 
๓.๖ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      รองศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์  ทองอินทร์  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการเรียน
การสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ 
    -นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผ่อง
ยุบล สอบป้องกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

๒) ความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒  

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒ ได้สอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในวัน
ศุกร์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๓ รูปหรือคน รวมทั้งสิ้นที่ได้สอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว 
จ านวน ๒๐ รูปหรือคน และยังไม่ได้สอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์อีก จ านวน ๒ รูปหรือคน เจ้าหน้าที่
ก าลังติดตามเพ่ือด าเนินการส่งให้ที่ปรึกษาตรวจแก้ไขเนื้อหาและเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจรูปแบบ เพ่ือ
ด าเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างต่อไป๓) การลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น
ที่ ๓ 

 
 

  



๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓ 

          สืบเนื่องจาก นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตเข้าสอบจ านวน ๒๐ รูปหรือคน และจะ
ด าเนินการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕ 
รายวิชา ตามตารางสอนที่ได้แนบมาพร้อมแล้วนี้  

 

 

 



๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๖๙ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ เรื่อง .................................................................................................................. 
  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๗๐ 

๔.๒ เรื่อง ............................................................................................................................... 
  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๗๑ 

 ๔.๓ เรื่อง ............................................................................................................................... 
  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่............................... 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๗๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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๗๓ 

 
 

 
 

บัญชชีื่อในการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๓   
วันอังคารที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผ่านระบบ

ออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

บุคลากรสายผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ 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 ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

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 
 



๗๔ 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๔ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๕ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๖ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๗ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๘ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

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

บุคลากรสายปฏิบัติการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป  
๒ ดร.กรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา  
๓ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป  
๔ นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา  
๕ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี  



๗๕ 

๖ นายสุกิจจ์ บุตรเคน นักจัดการงานทั่วไป  
๗ นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ  

ผู้เข้าร่วม 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    

 

 


