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เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอม
ท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
       ไมมี 
 
 ๑.๒ เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 1.2.1 เรื่อง การเขารวมเดินธุดงค ธรรมยาตราของคณาจารยและนิสิตหลักสูตร รป.ม. 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ไดอนุมัติใหหลักสูตบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จัดโครงการเดินธุดงค 
ธรรมยาตราข้ึนระหวางวันท่ี ๑ – ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ จังหวัดชลบุรี ในการจัดกิจจกรรมเดินธุดงค ธรรม
ยาตราครั้งนี้ ไดมีคณาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน และนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๐ จํานวน ๒๓ รูปหรือคน และ 
รป.ม.รุนท่ี ๑๑ จํานวน ๑๗ รูปหรือคน เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



-๒- 
 

 

 

 1.2.2 เรื่อง การวิพากษหัวของานวิจัยนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๑ 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนของนิสิตรุนท่ี ๑๑ มาจํานวน ๑ ภาคการศึกษาแลว หลักสูตร
จึงไดกําหนดใหมีการวิพากษหัวของานวิจัยเพ่ือประโยชนตอนิสิตในการพัฒนาหัวของานวิจัยเปนสารนิพนธตอไป
และไดดําเนินการวิพากษในวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เปนท่ีเรียบรอยแลวซ่ึงมีนิสิตจํานวน ๒๐ รูปหรือคน 
ผานการวิพากษในครั้งนี้ จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖1 เม่ือวันจันทรท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. 25๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑ เรื่อง โครงการฝกอบรมการวิจัยและการเขียนบทความระยะส้ัน 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ี
ประชุมครั้งท่ีผานมาไดมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ไปยกรางและจัดทําโครงการฝกอบรมการวิจัยและ
การเขียนบทความระยะสั้นเพ่ือนํามาพิจารณารวมกันในท่ีประชุมถึงแนวทางการจัดโครงการและความเหมาะสม
เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของหลักสูตรและเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการตอไป บัดนี้
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการจัดทํารางเสร็จเรียบรอยแลว จึงเห็นควรท่ีจะพิจารณารวมกัน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข จัดทํารางกําหนดอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันแลวใหนําเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป 
 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๑ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ ไดผานการวิพากษหัวของานวิจัยเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาและเปนการพัฒนาหัวขอวิจัยของนิสิตใหเปนโครง
รางสารนิพนธจําเปนตองมีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สอดคลองกับนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ท่ีมีนโยบายใหแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนิสิตหลังจากท่ีนิสิตไดหัวของานวิจัยแลว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ จัดทําคําส่ัง
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๔ และเสนอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรลง
นามอนุมัติตอไป 
  
 
 
 



-๓- 
 

 

 

 

๔.2    เรื่อง การสัมมนาวิชาการของนิสิตหลักสูตร รป.ม. รุนท่ี ๑๓ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ไดศึกษาภาคทฤษฎีเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรได
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการจํานวน ๑ ครั้ง จึงเห็นสมควรท่ีจะพิจารณารวมกันใหนิสิตจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของการบริหารหลักสูตร 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๓ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการรวมกับ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา ณ วัด
มเหยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเขารวมกิจกรรมสัมมนา
ในครั้งนี้ดวย 
 

๔.3 เรื่อง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภายในประเทศและกิจกรรม CSR ของนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี 
๑๓ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดศึกษารายวิชา การปกครองและการบริหารงานทองถ่ิน ซ่ึงอาจารย
ประจํารายวิชาไดกําหนดใหนิสิตจัดกิจกรรมวิชาการและจัดกิจกรรม CSR พรอมกันดวย ซ่ึงในเบื้องตนนิสิตได
กําหนดในการดําเนินกิจกรรมท้ังสองหลักสูตรฯ ดังกลาว ณ องคการบริหารสวนตําบลดอนยานาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการ
และเลขานุการเปนผูดูแล 
  

๔.4 เรื่อง การจัดตารางบรรยายภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ จะสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการจัดตารางบรรยายภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
1. วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ มอบ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร เปนผูรับผิดชอบ

รายวิชา และมอบ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนอาจารยผูสอน 
2.วิชาการระบบราชการและการเมืองไทย มอบ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนผูรับผิดชอบรายวิชา และ

มอบ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เปนอาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 



-๔- 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ๕.๑ กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวันประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.38 น. 
 
 

 

 

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

         (ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข)                      (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี) 
 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 
 


