
 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันเสารท์ี ่๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชมุชลบุรี  อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์(ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์) รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม 
๒. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เข้าประชุมแทน   คณบดีคณะสังคมศาสตร ์
๒. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ดร.อำนาจ บัวศิร ิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. พระอุดมสทิธินายก,ผศ.ดร.    กรรมการ 
๕. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ 
๖. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์    กรรมการ 
๗. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
    คณะสังคมศาสตร์ (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)  กรรมการและเลขานุการ 
๘. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ผู้ลาประชุม  
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.)   ประธานกรรมการ 
๒. รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานที่ประชุม
อาราธนา พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. กรรมการ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้ง
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                ไม่มี 
 ๑.๒ เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
       ไม่มี 
 
วาระที่ ๒  เรือ่ง รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.๒๕๖1 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไขดังนี ้

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. แก้ไขเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.) 

๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. แก้ไขเป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.) 

 
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
        3.1 ขอความเห็นชอบในการรับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าศึกษาในหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
    รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการและเลขานุการ  ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ รองศาสตราจารย์  
ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและ
เลขานุการ ไปเจรจาติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อหาทางสนับสนุนและนำผลมาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งต่อไป แต่เนื่องจากสถานการการบริหารจัดการของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย จึงเห็นว่าควรชะลอการติดต่อประสานเอาไว้ก่อน 
รอให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งและให้การบริหารจัดการภายในองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นปกติ
ค่อยดำเนินการตามมติที่ประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
  
 ๓.๒ ขอความเห็นชอบในการดำเนินการสอนทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติ
มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ไปศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทั้งหมดและทำเป็นข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น บัดนี้ ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ใน
ขั้นตอนที่กองวิชาการกำลังดำเนินการตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ จึงเห็นว่าควรที่จะรอให้กองวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
เสร็จจึงดำเนินการในส่วนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมตีามที่เสนอ 
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วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.๑ เรื่ อง ขอความเห็ นชอบแต่ งตั้ งเลขานุ การหลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษา ภาควิชารัฐศาสตร์   

คณะสังคมศาสตร์ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ว่า หลักสูตรใดที่มี
ปริมาณจำนวนนิสิตที่มากและมีความจำเป็น หากเห็นสมควรจะกำหนดให้มีเลขานุการหลักสูตร ก็ให้ผู้อำนวยการ
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอธิการบดี ทั้งนี้ให้กำหนดภาระ
งานและวาระการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ   จำนวนนิสิต ๖๒ รูป 
๒. หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จำนวนนิสิต ๕๐ รูป/คน 
๓. หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร์    จำนวนนิสิต ๒๕ รูป/คน 
๔. หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  จำนวนนิสิต ๔๐ รูป 
๕. หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวนนิสิต ๕๐ รูป/คน 
๖. หลักสูตร ร.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์   จำนวนนิสิต ๓๑ รูป/คน 
๗. หลักสูตร D.P.A. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ)  จำนวนนิสิต ๒๐ รูป/คน 
๘. หลักสูตร M.P.A. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) จำนวนนิสิต   ๗ รูป/คน 
จากจำนวนนิสิตดังกล่าวข้างต้น ทำให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พิจารณา

เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีเลขานุการหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้อำนวยการหลักสูตรในการ
บริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเลขานุการ
หลักสูตรดังต่อไปนี้ 

๑. เห็นสมควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตั้งแต่งต้ังให้ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  
และ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นเลขานุการหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๑๖๑/๒๕๖๐ และที่ ๑๑๖๒/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เห็นสมควรให้แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ดังนี ้
๒.๑ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ์
๒.๒ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
๒.๓ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๒.๔ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(นานาชาติ) 
           ทั้งนี้ได้มีประวัติของผู้สมควรได้รับแต่งตั้งปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยให้ได้รับเงินสมณาคุณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ ดำเนินการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่ออธิการบดีต่อไป 
   
 

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ว่า ในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ให้มีผู้อำนวยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา............หรือวิทยาลัย.............และหรือผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา............ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ง
พิจารณาจากการเสนอแนะของคณะบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 เพื่อการการนี้ เพื่อให้มีผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเข้ามากำกับดูแลและบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเสนอแนะของ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยมีวาระ ๔ มีนับแต่วันได้รับแต่งตั้งและได้รับเงินสมณาคุณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี ้
 ๑. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๒. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
           ทั้งนี้ได้มีประวัติของผู้สมควรได้รับแต่งตั้งปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยให้ได้รับเงินเดือนค่าสมณาคุณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดตามที่เสนอและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่ออธิการบดีต่อไป 
 

๔.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข้อ ๑๑ (๓) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นแก่อธิการบดีหรือ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
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 บัดนี้ มีวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการเพื่อขอความ
เห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
เป็นต้นไป โดยผู้เอกสารที่นำเสนอให้พิจารณาประกอบด้วย 

๑. มคอ. ๒ ของหลักสูตร 
๒. โครงการเปิดสอนฯ 
๓. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 ทั้งนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.
ยุทธนา ปราณีต และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของหลักสูตรและประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
วิทยาเขตทั้ง ๒ แห่ง ดังนี ้
 ๑. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชุมที่วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็น
ประธานที่ประชุม โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ขอเปิดสอนเข้าประชุมด้วย 
 ๒. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชุมที่วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
เป็นประธานที่ประชุม โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ขอเปิดสอนเข้าประชุมด้วย 
 ในส่วนของเอกสารและความพร้อมโดยรวมของแต่ละวิทยาเขต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้เปิดสอนได้โดยเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะ
พรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์นำเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

  ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลดค่าเล่าเรียนให้แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการขอลดค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
 ๑. พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รหัสนิสิต 6101104125 สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๒. พระสมนึก ธีรปญฺโญ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๒๐๔ สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ์
 ๓. พระครูธรรมธรบุญเที่ยง รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๑๐๒ สังกัด วิทยาเขตพะเยา  
 ๔. พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปญฺโญ รหัสนิสิต 6101104203 สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 ๕. นายอัครเดช พรมกัลป์ รหัสนิสิต 61011404126 สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๖. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน รหัสนิสิต 6101104127 สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๗. พันเอกสาธิต ทิพย์มณี รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๔๒๐๕ สังกัด กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 
 ๘. พระครูพิจิตรวรเวท รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๗ สงักัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
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 ๙. พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๕ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๑๐. พระครูศรีเมธาภรณ์ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๖ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๑๑. พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๐ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๑๒. พระปลัดทัศนพล เขมาจาโร รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๘ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ทั้งนี้ ข้อ ๑๑ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่
อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการศึกษาของหลักสูตร ดังนั้น จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้น รายละ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
(ห้าสิบเปอร์เซ็นต์) ของค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่นิสิตผู้เป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและข้าราชการที่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตดิังนี้ 

1. ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรร้อยละห้าสิบของนิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1.๑ พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รหัสนิสิต 6101104125  ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์  
 1.๒ พระสมนึก ธีรปญฺโญ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๒๐๔ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
 1.๓ พระครูธรรมธรบุญเที่ยง รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๑๐๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สังกัด 
วิทยาเขตพะเยา  
 1.๔ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปญฺโญ รหัสนิสิต 6101104203 ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 1.๕ นายอัครเดช พรมกัลป์ รหัสนิสิต 61011404126 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
นครสวรรค์ สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 1.๖ นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน รหัสนิสิต 6101104127 ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 
          ๒. ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของพันเอกสาธิต ทิพย์มณี รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๔๒๐๕ สังกัด  
กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ร้อยละสี่สิบของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
           ๓. ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่นิสิตที่มีรายชื่อดัง
ต่อไป 
 3.1 พระครูพิจิตรวรเวท รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๗ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 3.2 พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๐ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
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 3.3 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๕ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 3.4 พระครูศรีเมธาภรณ์ รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๖ อาจารย์พิเศษ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 3.5 พระปลัดทัศนพล เขมาจาโร รหัสนิสิต ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๘ อาจารย์พิเศษ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๔. มอบให้ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อขอ
อนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตตามมติคณะกรรมการ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีกับนิสิตที่ได้รับการลดหย่อนดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ ต้องอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

 
๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเรื่องการจัดทำเกณฑ์การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ๘ หลักสูตร 
และในแต่ละหลักสูตรจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานราชการในหน่วยงานของ
ภาครัฐ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึง
เห็นสมควรที่จะมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และนำเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีต่อไป 
 

๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับรองผลการเทียบโอนผลการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้มีนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการศึกษาต่อคณะกรรมการการเทียบโอนผลการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเทียบ
โอนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีมติให้เทียบ
โอนผลการศึกษาได้ทั้งหมดทุกรายวิชาที่ขอเทียบโอนจำนวน ๓ รูปหรือคน ประกอบด้วย ๑. พระเทพปริยัติเมธี,รศ.
ดร. ๒. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน และ ๓. นายอัครเดช พรหมกัลป์ จึงเห็นสมควรที่จะพิจารณารับรองผล
การเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิตทั้ง ๓ รูปหรือคนดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามมติกรรมการเทียบโอน
การศึกษาที่ได้แนบมาเพื่อพิจารณาพร้อมแล้วนี้ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 



-๘- 
 

 
 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเปิดรับคฤหัสถ์ เข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ใน
คราวประชุมครั้งที่ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
และหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วนั้น ซึ่งการจัดการศึกษาที่
ผ่านมามีเฉพาะนิสิตที่เป็นบรรพชิตเข้าศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางออกไปสู่สังคมทุก
ระดับและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ จึงขอความเห็นชอบในการเปิดรับคฤหัสถ์ 
เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป 

 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกล่าวปิดประชุมพร้อมกับร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๒ น. 
 
 

 
 

(ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร)์ 
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

ประธานที่ประชุม 
 
 

 

          (ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง)                          (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี) 
      รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการฯ       เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 



-๙- 
 

 
 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม      


