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เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นมัสการพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตร 
นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 1.1.1  เรื่อง อาจารยประจําหลักสูตรไดเสนอโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดเปดใหอาจารยประจําหลักสูตรเสนอโครงการวิจัย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ และอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดเสนอโครงการวิจัย
จํานวน ๔ คน ประกอบดวย ๑) รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ๒) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ๓) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 
และ ๔) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



-๒- 
 

 

 

 
 
 
 
 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

     3.1 การติดตามการทําวิจัยของนิสิตช้ันปท่ี ๒ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากการประชุมครั้งท่ีผานมาท่ีประชุมไดมีมติมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานไดกํากับติดตามการจัดทํา
วิทยานิพนธและสารนิพนธใหแลวเสร็จตามกําหนดการท่ีจะสอบในเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้น เพ่ือเปนการติดตามการ
ทําวิจัยของนิสิตดังกลาวเพ่ือใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด จึงควรท่ีจะพิจารณารวมกันถึง
ความกาวหนาของการทําวิจัยของนิสิตดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตแตละคนกํากับ ติดตามอยางใกลชิดเพ่ือให

นิสิตไดสอบตามวัน เวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
3.2 การจัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตรวิชาการของนิสิตช้ันปท่ี ๑ ช้ันปท่ี ๒ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากในการประชุมครั้งท่ีผานมาท่ีประชุมมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจ และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ไป
ศึกษาขอมูลและจัดทํารางกําหนดการจัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตรวิชาการและใหนําเสนอตอท่ีประชุมหลักสูตร
ในครั้งนี้ บัดนี้ผูรับผิดชอบท้ังสองไดดําเนินการในสวนท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีเรียบรอยแลว เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรและตามมติท่ีประชุมดังกลาว จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการพิจารณารายละเอียด
ดังกลาวเพ่ือท่ีจะขออนุมัติดําเนินการตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑). กําหนดช่ือหัวขอกิจกรรมวิชาการคือ “รัฐประศาสนศาสตร : เครื่องมือเทคโนโลยีทางสังคมในยุค

ติทัล” 
๒). กําหนดจัดกิจกรรมในวันเสารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การสอบวิพากษหัวขอวิทยานิพนธและสารนิพนธของนิสิตช้ันปท่ี ๑ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี ๑ ไดศึกษาภาคทฤษฎีมาแลว ๑ ภาคการศึกษา ซ่ึง
นโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตองการใหนิสิตไดหัวขอวิจัย
ตั้งแตเริ่มตนเพ่ือท่ีจะไดพัฒนาหัวขอเปนโครงรางวิจัยและดําเนินการวิจัยตอไป ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาว จึงเห็นวาควรจะมีการกําหนดการวิพากษหัวขอของนิสิตรุนดังกลาว 



-๓- 
 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ๑). กําหนดวันสอบวิพากษหัวขอวิทยานิพนธและสารนิพนธในวันเสารท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  
 ๒). มอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการจัดทํากําหนดการสอบ ขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิพากษ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอบตอไป 
  

๔.2  เรื่อง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในประเทศรายวิชา การบริหารการปกครองทองถิ่น 
สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงมีรายวิชาการบริหารการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงมี ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนอาจารยผูสอน ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวไดกําหนดใหนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท่ีเก่ียวกับการเนื้อหา
รายวิชา ซ่ึงไดกําหนดไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครสมุทรสาคร ในวันศุกรท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติตามท่ีเสนอและมอบหมายให พระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจํา
หลักสูตรดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดโครงการศึกษาดูงานท้ังหมดแลวนําเสนอตอผูอํานวยการ
หลักสูตรฯ ลงนาม และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

๔.3 เรื่อง การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง

จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คือ ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา 
เกิดวิชัย ไดถึงแกกรรม จึงทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดดําริใหมีการเตรียมพรอมในการปรับปรุงอาจารยประจํา
หลักสูตรในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึง รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง จะ
ไดรับแตงตั้งใหเปนรองศาสตราจารย ในเดือนธันวาคมนี้ ซ่ึงตามนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
จะปรับให รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ไปเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ซ่ึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จําเปนตองหาอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑมา
รับผิดชอบ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบและความพรอมของการเสนอขอปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ดังกลาว 
 
           ๔.๔ เรื่อง การยกเลิกการจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ัน 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากท่ีประชุมครั้งท่ีผานมามีมติใหอาจารยประจําหลักสูตรแตละทานตรวจสอบและชวยดําเนินการไข
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เพ่ือปรับปรุงใหสมบูรณพรอมท่ีจะนําเสนอตอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร แตการดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามเกณฑระยะเวลาและมติท่ีกําหนด จึงทําให
เกิดความลาชา ไมเปนไปตามนโยบายของหลักสูตร จึงเห็นสมควรวาควรจะยกเลิกการจัดทําหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นท่ีมีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเปนผูรับผิดชอบโดยปรับใหเปนความลับผิดชอบของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตอไป 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



-๔- 
 

 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 
 
 
 ๔.5 เรื่อง การตรวจสอบผลการประเมินผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ีผานมาไดมีการประเมินผลการศึกษาครบทุกรายวิชาเปนท่ีเรียบรอยแลว เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑเก่ียวกับการ
ประเมินผลการศึกษา จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการพิจารณาผลการศึกษาดังกลาวรวมกัน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีอาจารยแตละคนประเมินผลการศึกษาและมอบหมายให

ตรวจสอบและเรียกนิสิตท่ีมีปญหาเรื่องผลการศึกษาเขาพบเพ่ือมอบหมายงานตอไป 
 

 4.6 การตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากมีนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๒ คน ประกอบดวย ๑) Mr.Chanthul Nul 
และ ๒) นายถิรวัฒน บรรณามล ซ่ึงท้ังสองเปนนิสิตชั้นปท่ี ๑ มีพฤติกรรมการเรียนไมเขาชั้นเรียน แตตองการ
สถานะความเปนนิสิตเพ่ือกิจการบางอยาง จึงเห็นวาควรท่ีจะพิจารณาเพ่ือหามาตรการรวมกันในการใหนิสิต
จํานวน ๒ คนดังกลาวปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของหลักสูตรเปนการเฉพาะ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหอาจารยประจํารายวิชาตรวจสอบผลการเขาช้ันเรียนและอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการเรียนการสอนถาผลการตรวจสอบแลวมีเปอรเซ็นนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปอรเซ็นใหระงับการออก
เอกสารสําคัญทางราชการทุกชนิดแกนิสิตท้ังสองคน 

 
 4.7 การผลิตตําราเรียนประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 

   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
ซ่ึงมีรายวิชาท้ังหมวดวิชาเอก วิชาบังคับ และวิชาเลือก เพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร เก่ียวกับการผลิตตําราเรียนประจําหลักสูตร จึงเห็นวาควรท่ีจะ
มีการพิจารณารวมกันในการเลือกรายวิชาและแบงหนาท่ีมอบหมายในการแตงตําราประจําหลักสูตรรวมกัน 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 

ดําเนินการจัดทํารางตําราพรอมท้ังสงใหอาจารยทุกทานพิจารณาเพ่ือคัดเลือกหัวขอท่ีจะผลิตตําราตอไป 
 

 4.8 เรื่อง ประชาสัมพันธหลักสูตร รป.ม. ผานชองทางการโปรโมทเพจ facbook 
   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จะไดประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจเขา
ศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 256๔ นั้น จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการปรับและ



-๕- 
 

 

 

เปลี่ยนแปลงวิธีการประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบใหม ๆ ซ่ึงเห็นวาปจจุบันเปนยุค IT ชองทางท่ีควรจะ
ประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่งคือการประชาสัมพันธผานชองทางการโปรโมทเพจ facbook ดังนั้น จึงเห็นควรท่ีจะ
พิจารณารวมกันถึงแนวทางและชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรดังกลาว 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข เปนผู

ศึกษาขอมูลและดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๕.๑ กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันศุกรท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวันประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑1.๒๐ น. 
 
 

 

 

(ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

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

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 
   


