
 

 

 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
วันจันทรท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผานระบบออนไลน ID : ๔๕๖๗๘๙๘๙๙๗ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. เปนตนไป 

 

 
 

 

กรรมการท่ีมาประชุม 
๑. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ  ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ประธานท่ีประชุม 
๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  กรรมการ 
๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.รฐัพล  เย็นใจมา  กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.หฏัฐกรณ  แกนทาว  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา  กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา กรรมการ  
๑๐. ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูเขาประชุม 
 พระมหาสุพัฒน นนฺทปฺโ  เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผู เขาประชุมครบองคประชุมแลว ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารฯ ประธานท่ีประชุม นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

 
  



 

 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง แจงผลการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 
 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แจงตอท่ีประชุมวา  

การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไดดําเนินการตามกระบวนการ 
ซ่ึงมีผลดําเนินการดังนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือ
วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยูในข้ันตอนอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

3.๑ เรื่อง การกําหนดวันประชุมประจําเดือนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุกรไดจัดทํา
ปฏิทินประชุมประจําเดือน ดังตอไปนี้ 

 
คร้ังที ่ วัน/เดือน/ป ขึ้น/แรม เวลา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ วันอาทิตยที่ ๒๗ กุมภาพนัธ  ๒๕๖๕ แรม ๑๑ คํ่า เดือน ๓ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ แรม ๙ คํ่า เดือน ๕ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แรม ๕ คํ่า เดือน ๖ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แรม ๖ คํ่า เดือน ๗ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๘ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แรม ๑๐ คํ่า เดือน ๙ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ แรม ๙ คํ่า เดือน ๑๐ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๕ วันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แรม ๑๑ คํ่า เดือน ๑๑ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แรม ๑๓ คํ่า เดือน ๑๒ ๑๘.๓๐ น. 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕ แรม ๑๑ คํ่า เดือน ๑ ๑๘.๓๐ น. 

 
จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

  



 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง เรื่อง การเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา  
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน ตั้งแตวันท่ี ๑๒ 

มีนาคม เปนตนมา การดําเนินการเรียนการสอนไดดําเนินการตามปฏิทินการศึกษาท่ีหลักสูตรไดกําหนด
ไว และจะสิ้นสุดในวันอาจารยท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๒) ความคืบหนาการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๔ บัดนี้
ไดดําเนินการสอบหัวขอและโครงรางทุกคนแลว กําลังอยูในชวงตรวจเครื่องมือวิจัยจํานวน ๗ รูปหรือคน 
Try Out ตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ จํานวน ๑๑ รูปหรือคน และเก็บขอมูลจํานวน ๓ 

รูป 

๓) การติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธของนิสิตรุนท่ี ๑๓ จํานวน ๑๓ รูปหรือคน ได
ดําเนินการเขาเลมดําและไดรับการตอบรับตีพิมพเผยแพรงานวิจัยแลว บัดนี้กําลังดําเนินการขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
 ๔.๒ เรื่อง กําหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา การ
เรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม เปนตนมา และจะ
สิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูรอน ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรใหพิจารณากําหนดวันสอบปลายภาคเปน
วันท่ี ๒๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

 4.๓ เรื่อง การสอบประมวลความรูนิสิต รุนท่ี ๑๓ จํานวน ๓ คน 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา ยังมี

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุนท่ี ๑๓ จํานวน ๓ ทาน ไดศึกษาจบรายวิชาแลว แตยังไมไดสอบ
ประมวลควรรู จึงเห็นสมควรใหกําหนดวันสอบประมวลความรู และกําหนดอาจารยผูออกขอมูล 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ มอบหมายใหเลขานุการฯ รางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู ครั้งท่ี ๒ พรอมรางกําหนดวันสอบประมวลความรูเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

๔.๔ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอท่ีประชุมวา ในป

การศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไดดําเนินการจัดการศึกษาครบรอบการประเมิน
แลว ซ่ึงจะตองดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และนโยบายของหลักสูตร จึงเห็นสมควรใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๑ 



 

๒. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๒ 

๓. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๒ 

๔. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๓ 

๕. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๓ 

๖. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๔,๕ 

๗. ผศ.ดร.หัฏฐกรณ แกนทาว  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๔,๕ 

๘. ผศ.ดร.สุริยารักษาเมือง  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๔,๕ 

๙. ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา  เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๖ 

๙. ผศ.ดร.ประสิทธิ พุทธศาสนศรัทธา เปนผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี ๖ 

๑๐. พระมหาสุพัฒน นนฺทปฺโ, ดร. ผูประสานงาน องคประกอบท่ี ๑ – ๖  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

๔.๕ เรื่อง การศึกษาดูงานในประเทศ 
ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี  เสนอตอท่ีประชุมวา ในปการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรควรมีการจัดโครงการศึกษาดู

งานในประเทศ เพ่ือเปนการพัฒนาความรูทักษะและประสบการณ ประยุกตใชความรูจักการศึกษาดูงานเขาการการ
เรียนการสอน ดังนั้นในรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ และรายวิชาการทํางานเปน
ทีมและภาวะผูนําเชิงพุทธ จึงควรมีการศึกษาดูงานในประเทศ  ณ จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีบริบทท่ีสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว 

จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหเลขานุการไดเขียนโครงการและประชุมนิสิตเพ่ือเตรียมการศึกษา

ดูงานตอไป 
 

๔.๖ เรื่อง การศึกษาดูงานตางประเทศ 
ผศ.ดร. พงศพัฒน จิตตานุรักษ เสนอตอท่ีประชุมวา ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ในชวงนี้สถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส Covid-19 ไดคลี่คลายลงบางแลว หลักสูตรจึงควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีหลักสูตรไดกําหนด 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหเลขานุการไดศึกษาความเปนไปได เขียนโครงการและประชุม
นิสิตและคณาจารยเพ่ือพิจารณาดําเนินการศึกษาดูงานตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 -  ไมมี 

    
  



 

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๖ น. 
 

 

 

 

 

 

(ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

 

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

 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  


