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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุมมอบพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตร รป.
ม. นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
       ไมมี 
 1.2 เรื่อง กรรมการแจงเพ่ือทราบ 
       1.2.1 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตร รป.ม. ประจําปการศึกษา 256๔ 
       ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงไดดําเนินการสอบขอเขียนในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.256๔ และสอบสัมภาษณใน
วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ.2561๔ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้ไดดําเนินการสอบคัดเลือกผูท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตร
ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงมีผูสอบผานท้ังสิ้นจํานวน ๒๒ รูปหรือคนเปนพระภิกษุจํานวน 15 รูป และคฤหัสถ
จํานวน 7 คน  
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



-๒- 
 

 

 

วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ี
ประชุมไดมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ จัดทํารางคําสั่งเสนอ
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพ่ือขออนุมัติตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบัดนี้
ไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหดําเนินการตอไป 
 

3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการศึกษาดูงานตางประเทศของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ี
ประชุมไดมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการและพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการ
ศึกษาประจําหลักสูตรฯ จัดทําเรื่องขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติบุคลากร ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
เสนอขออนุมัติตออธิการบดี 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหดําเนินการตอไป 
 

3.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examinations) ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ี
ประชุมไดมีมติ 1. กําหนดวันสอบขอเขียนในวันท่ี 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น.  
๒. กําหนดวันสอบสัมภาษณ (ปากเปลา) ในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหดําเนินการตอไป 
 

3.4 เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2562 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ี
ประชุมไดมีมติ มอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ จัดทําประกาศผูรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในแตละองคประกอบและเสนอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรอนุมัติออก
ประกาศตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหดําเนินการตอไป 



-๓- 
 

 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การจัดโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศการศึกษานิสิตใหมประจําปการศึกษา 
2562 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดกําหนดวันจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาวันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.
2562 และปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรระหวางวันท่ี 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.256๔ ณ วัดบางออยชาง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการแบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการทําหนาท่ีในสองโครงการดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
 1. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษามอบหมายให รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร รับผิดชอบหมวด
ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รับผิดชอบหมวดวิจัย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจและผศ.ดร.อนุวัต กระ
สังข รับผิดชอบหมวดทฤษฎี และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี รับผิดชอบหมวดท่ัวไปและหมวดประยุกต 
  

4.2 เรื่อง การจัดตารางบรรยายนิสิตช้ันปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา 256๔ ภาคการศึกษาท่ี 1  
และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดออกปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 256๔ ภาคการศึกษาท่ี 1 โดยเริ่ม
การศึกษาตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.265๔ เปนตนไป ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนไปดวยความเรียบรอยจึงเห็นควรท่ีจะพิจารณาตารางบรรยายและผูรับผิดชอบรายวิชา
รวมกัน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
 1. รายวิชา พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร มอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนผูรับผิดชอบรายวิชา 
 ๒. รายวิชา ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร มอบหมายให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เปนผูรับผิดชอบรายวิชา 
 3. รายวิชา ทฤษฎีองคการและการจัดการ มอบหมายให รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร เปนผูรับผิดชอบรายวิชา 
 4. รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร มอบหมายให รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เปน
ผูรับผิดชอบรายวิชา 
 5. รายวิชา รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก มอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนผูรับผิดชอบ
รายวิชา 
 6. รายวิชา การบริหารการคลังและงบประมาณ มอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนผูรับผิดชอบ
รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 

 

4.3 เรื่อง การจัดตารางเขาพบท่ีปรึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 256๔ ภาคการศึกษา
ท่ี 1  

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี ๒ ไดศึกษาภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว 
คงเหลือเฉพาะการทําวิจัย ดังนั้นเพ่ือท่ีจะใหงานวิจัยของนิสิตดําเนินการไปอยางตอเนื่อง จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการ
จัดตารางเพ่ือใหนิสิตเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือติดตามงานวิจัย 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการและพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตรฯ จัดทําตารางเขาพบท่ีปรึกษาแลวเสนอ
ประธานหลักสูตรและผูอํานวยการหลักสูตรฯ เพ่ือประกาศใหนิสิตทราบตอไป 
 
           ๔.๔ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 256๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
การศึกษาในปจจุบันอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาเปนสวนมาก ดังนั้น การจัดการศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ควรท่ีจะมีเทคนิคหรือกลยุทธการสอนท่ีใชสื่อเหลานี้เปนอุปกรณในการบรรยาย
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตามท่ีเสนอ 

 
๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบันแต
หลักสูตรยังไมมีระบบการจัดการศึกษาเอกสารท่ีเปนรูปธรรม ดังนั้นจึงเห็นควรท่ีจะมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ และพระนุชิต 

นาคเสโน นักวิชาการศึกษา จัดทํารางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พรอมท้ังเสนอผูอํานวยการหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ๕.๑ กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



-๕- 
 

 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวันประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑1.1๐ น. 
 
 

 

 

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

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

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    


