
 
 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

วันจันทร ์ที ่13 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
ผ่านระบบออนไลน์ ID 4567898999 

 

 
ผู้มาประชุม 

๑. คณบดีบัณฑติวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.) ประธานที่ประชุม 
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.)  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา)  รองประธานกรรมการ  
๔. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.     กรรมการ 
๘. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ 
๙. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
      คณะสังคมศาสตร์ (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)   กรรมการและเลขานุการ 
9.   ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ลาประชุม 
๑. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์     กรรมการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 18.3๐ น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พระมหาสมบูรณ์  

วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.) ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม  
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

       ไม่มี 
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๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
                     1.2.1  เรื่อง หลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ 
วิทยาลัยสงฆเ์ชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่  11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ที่ประชุมมติเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖4) ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่   
4/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 เป็นต้นไป 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

                    1.2.2  เรื่อง หลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ที่ประชุมมติเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖4) ณ วิทยาลัย
สงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อ
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 เป็นต้นไป 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
          1.2.3  เรื่อง หลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ที่ประชุมมติเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรและเปิด
สอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖4) ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
ภาคการศึกษา 2 เป็นต้นไป 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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         1.2.4  เรื่อง หลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัย
สงฆสุ์รนิทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่  11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ที่ประชุมมติเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖4) ณ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  4/
๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 เป็นต้นไป 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมือ่วันพฤหัสบดทีี่ 11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 เมื่ออ่านรายงานการประชุมครบทุกวาระแล้ว 
 จึงเสนอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขตัวเลขหน้า 8 วาระที่ 4.5 ข้อ 8 จากจำนวน 6 รูปหรือคน เป็น 
จำนวน 8 รูปหรือคน 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
       ไม่มี 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการขอลดค่าเล่าเรียนประจำปี
การศึกษา ๒๕๖4 จำนวน 23 รูปหรือคน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 2 รูป ประกอบด้วย 
  ๑.  6301104302    พระพิพิธพัชโรดม 
          2.  6201104022   พระครูเนกขัมมธรรมธาร 
 ๒.  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 20 รูปหรือคน ประกอบด้วย  

๑.  ๖๑๐๑๑๐๔๑๑๓  นายพัททดล เสวตวรรณ 
๒.  ๖๓๐๑๑๐๔๑๑๓  นางสาวภัคสิริ แอนิหน 
๓.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๑  พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ นนฺทิโย/สร้อยระย้า 
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๔.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๒  พระอุดมสิทธินายก คุณงฺกโร/มาลัย 
๕.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๓  พระครูวิมลสุวรรณกร จนฺทวโร/แพฟ้ืน 
๖.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๔  พระครูโอภาสนนทกิตติ์ โอภาโส/แสงทอง 
๗.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๕  พระครูกิตติญาณวิสิฐ กิตฺติญาโณ/หอมหวล 
๘.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๖  พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ สุมงฺคโล/อุปการะ 
๙.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๗  พระครูวิโรจน์กาญจนเขต ทีปงฺกโร/ปทุมมารัชเชปัณณ์ 
๑๐.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๘  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ/แซ่หลี 
๑๑.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๐๙  พระเอกลักษณ์ อชิโต/นกทอง 
๑๒.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๐  นายธิติวุฒิ หมั่นมี 
๑๓.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๑  พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เขมนโว/บุญทราหาญ 
๑๔.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๒  พระครูศรีธรรมวิเทศ ปญฺโญภาโส/บุญพิทกัษ์ 
๑๕.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๓  พระครูเกษมวัชรดิตถ์ กิตฺติสมฺปนฺโน/รอดจากทุกข์ 
๑๖.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๔  พระครูสมุห์สุวรรณ วิริโย/สิงห์หนู 
๑๗.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๑๕  พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ/พยนต์ยิ้ม 
๑๘.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๒๖  นายสมชาย ลำภู 
๑๙.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๒๙  นายสุวิชัย อินทกุล 
๒๐.  ๖๔๐๑๑๐๔๐๓๐  พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ/ฉลองนิติติ์กุล 

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จำนวน 1 คน คือ นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต 
 
 ทั้งนี้ ข้อ ๑๑ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอำนาจหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นแก่
อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการศึกษาของหลักสูตร ดังนั้น จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตรูปดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาและเลขานุการหลักสูตร สาขาวิชาที่ นิสิตนั้น
สังกัดประชุมพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และเสนอ
ขออนุมัติต่ออธิการบดีต่อไป และมีมติเพิ่มเติมถ้าหากมีนิสิตยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างนี้ให้
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชาและเลขานุการหลักสูตร สาขาวิชาที่นิสิตนั้นสังกัดประชุมพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามมตินี้ได้เลยแล้วค่อยแจ้งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในครั้งต่อไป 
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 วาระที่ ๔.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ 
  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากได้มีนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน  20 รูปหรือคน ได้
ดำเนินการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสำเร็จ
การศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 19 รูปหรือคนและ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 รูป 
ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 4 รูปหรือคน ประกอบด้วย 
1. พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร รหัสประจำตัวนิสิต 6201104106  
2. นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกจิ รหัสประจำตัวนิสิต 6101104123 
3. นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิน รหัสประจำตัวนิสิต 6101104121 
4. นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน รหัสประจำตัวนิสิต 6201104121  

(๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 15 รูปหรือคน ประกอบดว้ย 
1. พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน รหัสประจำตัวนิสิต 6001104001 
2. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน รหัสประจำตัวนิสิต 6001104055 
3. พระครูปลัดสิทธิชัย วิสุทฺโธ รหัสประจำตัวนิสิต 6201104201 
4. พระสมนึก ธีรปญฺโญ รหัสประจำตัวนิสิต 6101104204 
5. พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม รหัสประจำตัวนิสิต 6201104202 
6. นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย รหัสประจำตัวนิสิต 6101104216 
7. นายอภิวัฒ จ่าตา รหัสประจำตัวนิสิต 6201104221 
8. นายธีรพล บุญตาระวะ รหัสประจำตัวนิสิต 6001104052 
9. นายวีระ อินทรโสภา รหัสประจำตัวนิสิต 6201104213 
10. นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ ์รหัสประจำตัวนิสิต 6201104214 
11. นางสาวทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช รหัสประจำตัวนิสิต 6201104218 
12. นายประยูร เจนตระกูลโรจน์ รหัสประจำตัวนิสิต 6201104212 
13. นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข รหัสประจำตัวนิสิต 6201104209 
14. นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ รหัสประจำตัวนิสิต 6201104208 
15. นายกิตวิชัย ไชยพรศิร ิรหัสประจำตัวนิสิต 6201104228 

           (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน  1 รูป คือ พระใบฎีกาสุทธิพันธ์ จารุวณฺ โณ  
รหัสประจำตัวนิสิต 6301204121 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
       ที่ประชุมพิ จารณ าแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่ เสนอและมอบหมายให้  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งพระสมนึก ธีรปญฺโญ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำเอกสารให้เรียบร้อยและนำเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
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 วาระท่ี 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 

สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยระดับปริญาโทดำเนินการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 และระดับปริญญาเอกดำเนินการจัดการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมาซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งมานิสิตทั้งสามสาขาวิชา 6 หลักสูตร
จำนวนมาก ประกอบกับเลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสามสาขาวิชาจะหมดวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 
30 ก.ย. พ.ศ.2564 นี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาทั้งสามสาขาวิชาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรจึงเห็นว่าควรที่จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร....และเลขานุการหลักสูตร...... 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
 1. ให้เสนอยกเลิกคำส่ังแต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด.(การ
จัดการเชิงพุทธ) และให้เสนอแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 2. ให้เสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), รป.ม.
(การจัดการภาครัฐและเอกชน), ร.ม.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(สื่อสารการเมือง), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์
ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
 3. ให้เสนอแต่งตั้ง ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 4. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประสานงาน
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งต่ออธิการบดีต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และกล่าวปิดประชุมพร้อมกับร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลิกประชุมเวลา ๑9.4๕ น. 
 
 

 
 

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

ประธานที่ประชุม 
 
 

 

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

                       กรรมการและเลขานุการ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                


