
 
 
 

รายงานการประชุม  
ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันจันทรท์ี ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุชลบุรี  อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์(พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์(ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์) รองประธานกรรมการ 
๔. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ดร.อำนาจ บัวศิร ิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.    กรรมการ 
๘. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ 
๙. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์    กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 เมื่ อถึ งเวลาประชุมและมีผู้ เข้ าประชุมครบองค์ประชุมแล้ ว พระมหาสมบู รณ์  วุฑฺฒิ กโร,ดร  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี ้
 

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

      ๑.๑.๑ เรื่อง แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

       พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนหลายหลักสูตรและหลายสาขาวิชาโดยการควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย แต่ในการบริหารจัดการในแต่ละหลักสูตรนั้นก็มีหลายส่วนที่ยังไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
จึงมีมติอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน โดยข้อบังคับฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 



-๒- 
 

 
 

       จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อรับทราบ 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
                      พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๑๑ รูปหรือคน ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้มีคำสั่ง
ที่ ๖๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ลง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งสิ้ นจำนวน ๑๑ รูปหรือคน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งโครงการทีห่ลักสูตรต้องดำเนนิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่กำกับดูแลหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๖ หลักสูตรประกอบด้วย ๑) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) ๓) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๖) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ ในแต่ละหลักสูตรต้องดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ 
โครงการ ประกอบด้วย 

๑. โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

๒. โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการรับผิดชอบต่อสังคม 
๓. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ พธ.ด. กจพ. 
๔. โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๕. โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ์ 
๖. โครงการวิจัยการประเมินความต้องการและความจำเป็นในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗. โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน หลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ์



-๓- 
 

 
 

๘. โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง                 

๙. โครงการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๐. โครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย   
๑๑. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๒. โครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
๑๓. โครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร ์
๑๔. โครงการวิจัยการบริหารจัดการองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑๕. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๖. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ปร.ด. รปศ. 
๑๗. โครงการเดินธุดงค ์- ธรรมยาตรา  
๑๘. โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาต ิณ ประเทศสหภาพเมียนมาร ์
๑๙. โครงการฝึกอบรมสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
๒๐. โครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ ์
๒๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเรียนใต้ดิน (Underground) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๒๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียนรวมชั้น 5 โซนบ ีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๒๔. โครงการปรับปรุงห้องอำนวยความสะดวกในการเรียนรู ้(IT) 
๒๕. โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน ์
๒๖. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
๒๗. โครงการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
๒๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๙. โครงการเอกสารและตำรา 
๓๐. โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๓๑. โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
๓๒. โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓๓. โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
๓๔. โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการเชงิพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๕. โครงการสัมมนาการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
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๓๖. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร ์

๓๗. โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐ 
ซึ่งทุกโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดทุกประการ 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ ๒  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
    ไม่มี 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
        ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ 
 พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งข้อบังคับฉบับดังกล่าวตามข้อ ๑๓ กำหนดให้มีผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา.....และหรือผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา...... นั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันมีหลักสูตรภายใต้การ
กำกับดูและที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติในระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น 
จำนวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
๕) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๖) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๗) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๘) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการทุกหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปในทางเดียวกัน จึงขออนุมัติโครงสร้างการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตดิังนี้ 
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 ๑. โครงสร้างการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กำกับดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน
สังกัดจำนวน ๘ สาขาวิชา คือ  

  ๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีการจัดการศึกษา ๒ หลักสูตร 
ประกอบด้วย (๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (๒) หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

  ๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีการจัดการศึกษา ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (๒) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  ๓) หลักสูตรบัณฑิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัดการศึกษา ๔ 
หลักสูตร ประกอบด้วย (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๒) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ (๔) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

๓. งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งดูแลงานด้านการจัดการศึกษา
ทั้งหมดของหลักสูตรและขึ้นตรงต่อ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมีงาน
ภายใต้การกำกับดูแล ๖ ส่วนงาน คือ ๑) งานจัดการงานทั่วไป ๒) งานการเงินและบัญชี ๓) งานธุรการ  
๔)งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ๕) งานทะเบียน วัดผลและประเมินผล และ ๖) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนของระดับปริญญาเอกและระดับ
ปริญญาโท 

๔. ให้ดำเนินการขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ต่ออธิการบด ี
  
 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง วิชาการ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรแทน
ตำแหน่งที่ว่าง สังกัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๔ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมาจึงทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรในอัตราดังกล่าว
ว่างลง ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง วิชาการ คือ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ซึ่งมีผลงานวิชาการ
ดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์
๒. งานวิจัยเรื่อง การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๓. บทความทางวิชาการ จำนวน ๕ บทความ ประกอบด้วย  
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     3.1 ความเตี้ ยกับการบวชเป็ นพระในสั งคมไทย   บทวิ เคราะห์ด้ วยเกณ ฑ์และคุณ สมบัติการบวชใน
พระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) หน้า  ๗๗-
๙๑ 

     3.2 สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้และไม่ใช้
ความรุนแรง”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) 

     3.3  “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. 

     3.4 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐. 

     3.5 "Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province", 
Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 
22-23 April 2017, Hotel De'La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-
0. pp.184-187 

 3.6 ได้ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔ -พ.ศ.๒๕๕๘ และได้
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลาการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จำนวน ๗ ปี  

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๔ แทน
ตำแหนง่ที่ว่างลงดังกล่าว 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อายุ ๓๓ ปี  วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๔  ต่ออธิการบด ี
 

๔.3 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้นและใน
ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้มีผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา.... และผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา....ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ  
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือ 
 ๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนและมี
ตำแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 ๓) เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนและมีผลงานวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการในรอง ๕ ปีย้อนหลัง และใน ๓ รายการนั้นอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ๔) เป็นผู้มีเวลาและสามารถอุทิศตนเพื่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นให้เป็นไปด้วยดี 



-๗- 
 

 
 

 ดังนั้น จึงเห็นว่าควรที่จะพิจารณาคณาจารย์ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เชิญ 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ออกจากห้องประชุมก่อนมีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จากนั้น ท่านประธานได้เสนอชื่อ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  
วุฒิการศึกษา พธ.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(Politics), Ph.D.(Political Science), ปปร.๑๗ (สถาบันพระปกเกล้า)  
ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ และแต่เดิมก็ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์มาก่อนที่จะมีข้อบังคับใหม่นี้ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม วุฒิการศึกษา พธ.บ.
(สั งคมวิทยา), M.A.(Politics), Ph.D.(Political Science), ปปร.๑๗  (สถาบั นพ ระปกเก ล้ า ) เป็ น 
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และให้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้ง
ต่ออธิการบดี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ๕.๑ กำหนดวันประชุมผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในช่วงแรกของการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีวาระที่จะต้อง
พิจารณาร่วมกันเร่งด่วนหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงเห็นว่าควรที่จะกำหนดวันประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดวันประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น ๕ ตำบลลำไทร 
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกล่าวปิดประชุมพร้อมกับร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 

 
 

(พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุม 
 
 

 

         (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์)                       (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี) 



-๘- 
 

 
 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม      


