
 
 
 

รายงานการประชุม  
ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 

วันศุกร์ที ่19 มกราคม พ.ศ.๒๕๖1 
ณ ห้องประชมุชลบุรี  อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์(พระครูปริยัตกิิตติธำรง,รศ.ดร.) รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์(ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์) รองประธานกรรมการ 
๔. พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. อาจารย์ ดร.อำนาจ บัวศิร ิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. พระอุดมสทิธินายก,ผศ.ดร.    กรรมการ 
๗. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ 
๘. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์    กรรมการ 
๙. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ์
      คณะสังคมศาสตร์ (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 

๑. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผู้ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิ กโร,ดร  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 
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วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี  
 1.2 เรื่อง กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 การจัดประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. รองประธานกรรมการ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะ
สังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้การจัดประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการประชุม
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้และจะมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศกว่า ๕๐ สถาบันและจากสถาบันต่างประเทศอีกกว่า 17 ประเทศ มากว่า 1,500 รูปหรือคน 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 1.3.1 เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการและกิจกรรมประกอบราย
วิชาการเรียนการสอน ซึ่งได้เชิญผู้ทรงวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาบรรยายและเป็น
วิทยากรในกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและ
กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง การกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติที่
ประสบความสำเร็จ บรรยายในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. 

๒. พล.ท.ดร.พงศกร รอดชมพู  รองเลขาธิการสำนักงานสภาความั่ งคงแห่งชาติ , ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะตามแนวความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองและอื่น ๆ  บรรยายในวันอาทิตย์ที่ 14 
มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. 

๓. ผศ.ร.ต.ต.ดร.สนุก สิงห์มาตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการทำงาน บรรยายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. 

๔. อาจารย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27  บรรยายเรื่อง ประเทศไทยจะก้าวเดินไป
ข้างหน้าอย่างไร บรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

๕. พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวช อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การปรับตัวขององค์กร
ภาครัฐ : การเมืองไทยในทศวรรษหน้า บรรยายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 
น. เป็นต้นไป 

๖. รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายเรื่อง การประเมินผล
กระทบของนโยบาย กรณี 4IR มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไทยอย่างไรและ
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ผลกระทบของไทยแลนด์ 4.0 ต่อคนไทย บรรยายในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00-16.00 น. 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยนั้น บัดนี้
กรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

          1.3.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยนั้น บัดนี้
กรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบใน
การปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้ปรับปรุงและนำเสนอต่อ สกอ.เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่ออธิการบดี 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อายุ ๓๖ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(สังคมศึกษา), พธ.ม.
(ปรัชญา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์ ) และอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อายุ ๓๓ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.
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(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติและ
อธิการบดีได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๒  เรือ่ง รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
    รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 ขอความเห็นชอบในการรับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าศึกษาใน
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ ไปเจรจาติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อหาทางสนับสนุนให้บุคลากร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง  แต่ขณะนี้ผู้รับผิดชอบกำลังติดต่อประสานงานซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ดำเนินการ ดังนั้น จึงเห็นว่าควรที่จะชะลอเวลาเพื่อที่จะให้ได้ใช้เวลาในการติดต่อข้าราชการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติตามที่เสนอ 
 

 3.2 ขอความเห็นชอบในการดำเนินการสอนทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
ประชุมมีมติมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ไปศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการทั้งหมดและทำเป็นข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งนี้ จากการ
สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปได้ว่า หลักสูตรยังไม่มีความจำเป็นสำหรับการสอนทางไกลด้วยระบบ VDO 
Conference และเรื่องดังกล่าวมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรงอยู่แล้ว จึงเห็นว่าควรที่จะให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
 

วาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะสังคมศาสตร์ ได้มีแผนงานในการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๖1 ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 154/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา
ยกร่างหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ดังนั้น จึงเห็นว่า
ควรที่จะพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ เสนอและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 เพื่อขอความเห็นชอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยต่อไป 
   

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พุทธศักราช 2561 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะสังคมศาสตร์ ได้มีแผนงานในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 
๒๕๖1 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่  155/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณายกร่างหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ดังนั้น จึงเห็นว่าควรที่จะพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่ เสนอและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 

4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖1 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และในปีการศึกษา 2561 นี้



-๖- 
 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 ซึ่งตาม
แผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้นจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พุทธศักราช 2561 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561  
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

 
 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และในปีการศึกษา 2561 นี้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาได้ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 ซึ่ง
ตามแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้นจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561 
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขโครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เมื่ อดำเนินการประชุมครบตามระเบี ยบวาระแล้ ว ประธานที่ ประชุมกล่ าวขอบคุณ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯและกล่าวปิดประชุมพร้อมกับร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.38 น. 
 
 

 
 

(พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุม 
 
 

 

         (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)                                       (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี) 
                      กรรมการและเลขานุการ                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม      


