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ผูเขาประชุม 
 นางสาวชญานุช สามัญ   เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผู เขาประชุมครบองคประชุมแลว ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารฯ ประธานท่ีประชุม นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑.๑ เรื่อง การลาออกของเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 

  ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก 
นายสุกิจจ บุตรเคน นักจัดการงานท่ัวไป เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร ไดลาออกจากหลักสูตรฯ ตามเอกสาร บค. ๑๙ ใบ



 

บาลออกจากการเปนเปนเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงใหมีผลการลาออกในวันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนของการอนุมัติจากอธิการบดี 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง แจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แจงตอท่ีประชุมวา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีการปรับโครงสรางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ความ
ทราบแลวนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมีคําสั่ง ท่ี ๑๒๑/๕๖๕ เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร” ชุดใหม ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕๖ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒.๒ เรื่อง แจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้หลักสูตรดังกลาวครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑท่ีกระทรวงกําหนด 
ความทราบแลวนั้น จึงมีคําสั่งท่ี ๑๓๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕” แตเนื่องจาก ๑ ในคณะกรรมดังกลาว ขาดคุณสมบัติ จึงไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม ท่ี ๑๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕” ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให
แลวเสร็จ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

  



 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การติดตามการทําสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิต รุนท่ี ๑๓ 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือครั้งท่ีผานมาไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดติดตามการดําเนินการทําสาระ
นิพนธและวิทยานิพนธของนิสิต รป.ม. รุนท่ี ๑๓ บัดนี้นิสิตไดดําเนินการในข้ันตอนเขาเลมดําแลว จํานวน ๑๑ รูปหรือ
คน และมีนิสิตท่ีอยูในระหวางการแกไขเขาเลมดําจํานวน ๒ รูป คือ พระมหาบรรพต กิตฺติปฺโญ และ พระใบฎีกา
สิทธิพันธ จารุวณฺโณ อยูในระหวางแกไขเขาเลมดํา จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตมิอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานรวมกับเจาหนาท่ีหลักสูตรเรงติดตาม

งานเพ่ือดําเนินการแกไขเขาเลมดําตอไป 
 

๓.๒ เรื่อง การติดตามการสงงานเพ่ิมเติมของนิสิต รุนท่ี ๑๓ 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากประชุมครั้งท่ีมาผานไดเสนอใหอาจารยประจํารายวิชาไดติดติดผลการเรียนของนิสิต รป.ม. รุนท่ี ๑๓ จํานวน ๓ 
คน ท่ียังตกคาง บัดนี้ไดมีการติดตามผลแลวพบวา นิสิตดังกลาวมีผลการเรียนยังไมสมบูรณ จึงเสนอใหอาจารยประจํา
รายวิชาไดดําเนินการมอบหมายงานใหนิสิต เพ่ือปรับผลการเรียนใหสมบูรณจึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตมิอบหมายใหอาจารยประจํารายวิชาไดมอบหมายงานใหนิสิต เพ่ือดําเนินการ

วัดผลการเรียนตอไป และมอบหมายให ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ไดติดตามการสงงานของนิสิต พรอมท้ังการวัดผลการเรียนตอไป 

 
๓.๓ เรื่อง การติดตามการทําสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิต รุนท่ี ๑๔ 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือครั้งท่ีผานมาไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดติดตามการดําเนินการทําสาระ
นิพนธและวิทยานิพนธของนิสิต รป.ม. รุนท่ี ๑๔ บัดนี้มีนิสิตสอบหัวขอและโครงราแลวจํานวน ๑๔ รูปหรือคน 
อาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบหัวขอและโครงรางกําลังดําเนินการตรวจสอบแกไขใหสมบูรณเพ่ือนําเสมอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติหัวขอสารนิพนธและวิทยานิพนธ และมีนิสิตอีกจํานวน ๗ รูปหรือคน ยังไมไดสอบหัวขอ
และโครงราง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตมิอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและวิทยานิพนธ ติดตามนิสิตท่ีสอบ

หัวขอและโครงรางแลว เพ่ือขออนุมัติหัวขอและโครงรางตอบัณฑิตวิทยาลัย และมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษา

สารนิพนธและวิทยานิพนธ เรงติดตามนิสิตจํานวน ๗ รูปหรือคนท่ียังไมไดสอบหัวขอและโครงราง เพ่ือสอบหัวขอ

และโครงรางตอไป 

 
  



 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การจัดตารางบรรยายประจําภาคการศึกษาท่ี ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และการกําหนด
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
ตั่งแต วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนตนมา ซ่ึงสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และจะมี
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ซ่ึงจะเริ่มภาคการศึกษาวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดภาค
การศึกษา วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนั้นคงควรมีการกําหนดรายวิชาท่ีสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผูสอน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดใหมีการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ๓ รายวิชา และใหมีอาจารย

ประจํารายวิชาและอาจารยผูสอน ประกอบดวย 

 ๑. รายวิชา การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร มีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารยผูสอนดังนี้  

๑) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์   สุขเหลือง  

๒) ผศ.ดร.ประสิทธิ พุทธศาสนศรัทธา  

๓) ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา 

 ๒. รายวิชา สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ มีอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาและอาจารยผูสอนดังนี้  

๑) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  

๒) ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา  

๓) ผศ.ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ  

๔) ผศ.ดร.สุริยารักษาเมือง 

 ๓. รายวิชา การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ มีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารยผูสอนดังนี้  

๑) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

๒) ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ  

๓) ผศ.ดร.หัฎฐกรณ แกนทาว 

 
 4.2 เรื่อง การกําหนดวันประชุมประจําเดือนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดวันประชุมประจําเดือน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  กําหนดเปนวันศุกรท่ี ๓ ของเดือน กอนประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ๓ 
วัน และมอบหมายให ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดดําเนินการ
ทําปฏิทินการประชุม และแจงใหผูบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทราบตอไป 
 



 

 ๔.3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้หลักสูตรดังกลาวครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑท่ีกระทรวงกําหนด 
ความทราบแลวนั้น ดังนั้น เพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให  ผศ.ดร . สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดเตรียมรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 สงให คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณา ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เม่ือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไดพิจารณาแลว ใหสงกลับภายในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไมสงคืนภายในระยะเวลา
กําหนดใหถือวาเห็นชอบตามนั้น และใหมีการประชุมกล่ันกรองในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 -  ไมมี 

    
เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ และกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 
 

 

 

 

 

 

(ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

 

                   (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี)                             (ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง) 

 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  


