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ดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 1.1.1  เรื่อง การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากในชวงท่ีผานมา
มีอาจารยประจําหลักสูตรหลายทานไดตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาท้ังในวารสารและการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประกอบดวย ๑) รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ตีพิมพผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๕ เรื่อง ๒) 
ผ ศ . ด ร . ธิ ติ วุ ฒิ  ห ม่ั น มี  ตี พิ ม พ ผ ล ง า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  จํ า น ว น  ๑ ๗  เ รื่ อ ง  



-๒- 
 

 

 

๓) รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ตีพิมพผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน  3 เรื่อง ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็น
ใจมา  ตีพิมพผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๓ เรื่อง และ ๕) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ตีพิมพ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๕ เรื่อง 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไมมี 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การสอบวัดผลประเมินผลการเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔  
ของนิสิตช้ันปท่ี ๑ 
 ผศ.ดร.ธิตวุิฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากสืบเนื่องจาก
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด
แลวซ่ึงจะตองมีการสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นวาควรท่ีจะกําหนดวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันสอบเปนวันท่ี ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามประกาศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

4.2 เรื่อง การกําหนดวันเปดภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของนิสิตช้ันปท่ี ๑ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และจะปด
ตามประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวันอาทิตย
ท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ ดังนั้น จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดวันเปดภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดเปดภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมอบใหพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการประจําหลักสูตร จัดทําประกาศ  
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  
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4.3 เรื่อง การติดตามการทําวิจัยของนิสิตช้ันปท่ี ๒ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี 2 ไดสอบหัวขอและโครงรางฯ พรอมท้ังไดรับการอนุมัติหัวขอเปน
ท่ีเรียบรอยแลว ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น ขณะนี้อยูในข้ันตอนของการทํางานวิจัย เพ่ือเปนการติดตามการทําวิจัยของ
นิสิตดังกลาวเพ่ือใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการวางแผนในการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบความถูกตองงานวิจัยดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหอาจารยทุกคนติดตามนิสิตท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลใหมีผลงานสอบทัน
ตามกําหนดเวลา และกําหนดวันสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ ในวันท่ี ๒๑ และ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
256๔ 
 
           ๔.๔ เรื่อง การจัดตารางการบรรยายภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของนิสิตช้ันปท่ี ๑ และ
การกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาการและอาจารยผูสอน 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากจะไดมีการ
เปดภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี ๑ ดังกลาว และเพ่ือใหอาจารยผูบรรยายในแตละรายวิชาไดมีการเตรียมความ
พรอม จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดตารางบรรยายพรอมท้ังกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย
ผูสอนของรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ นี้  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตดิังนี้ 
๑. วิชาการปกครองและการบริหารงานทองถิ่น ให รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เปนอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา และให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนอาจารยผูสอน 
๒. วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

และให รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เปนอาจารยผูสอน 
๓. วิชาระบบราชการและการเมืองไทย ให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

และให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เปนอาจารยผูสอน 
๔. วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร มอบหมายให รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เปน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และให รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร เปนอาจารยผูสอน 
๕. วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย มอบหมายใหผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจ เปนอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา และให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนอาจารยผูสอน 
 

๔.๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตรวิชาการของนิสิตช้ันปท่ี ๑ ช้ันปท่ี ๒ 



-๔- 
 

 

 

 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการจัด
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคทฤษฎีในชั้นปท่ี ๒ ไดศึกษาครบตามเกณฑแลวขณะนี้
อยูในข้ันตอนของการทํางานวิจัย ตามนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กําหนดใหแตละหลักสูตร
ตองจัดกิจกรรมเก่ียวกับวิชาการ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรดังกลาว จึงเห็นวาควร
ท่ีจะมีการกําหนดกิจกรรมวิชาการดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจ และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ไปศึกษา

ขอมูลและกําหนดการจัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตรวิชาการและใหนําเสนอตอท่ีประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๕.๑ กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรท่ี 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวัน
ประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑1.45 น. 
 
 

 

 

(ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

         (ผศ.ดร.รัฐพล เย็นในมา)                      (ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง) 
 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 


