
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที ่๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------------- 
 

กรรมการที่มาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
  (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.)  
 ๒.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
  (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)  
 ๓.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  (ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง)  

 ๔.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์ กรรมการ 
  (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์)  
 ๕.  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
  (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
  (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร.) 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
  (อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์) 
 ๘.  ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒.  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
   (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
 

กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ลา) 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้.-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 

๑) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๖๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.เกียรติศักดิ ์ สุขเหลือง) โดยให้มีผลตั ้งแต่ว ันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๓) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ (จำนวน ๑๓ รูป/คน)  
  ๔) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู ้ร ักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดี  (พระวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร) โดยให้มีผลตั ้งแต่วันที่  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะสังคมศาสตร์  
 

 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ได้ออก
คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี 
กำกับดูแล และรับผิดชอบแทนคณบดี 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑.๒ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งประกาศคณะสังคมศาสตร์  
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องด้วย 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๒ จำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๑. เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. เรื่อง ปฏิทินการประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งการส่งมอบบุคลากรใหม่ 
 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร  แจ้งว่า 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง วิชาการ และตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์ได้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๓ รูป/คน ดังนี้ 
 ๑. นายเอนก ใยอินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขท่ี ๐๕๒๑๐๑๑ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๒. พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๕๑๒๐๐๒  
     สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 ๓. นายนเรศ ฤทธิเดช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๑๘๐๐๑  
     สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๓.๑ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และ
การชะลอการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ  แจ้งว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง



กรณราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์พิจารณา
และให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ศาสตราจารย์   จำนวน ๑ รูป 
 ๒) ระดับ ศาสตราจารย์พิเศษ  จำนวน ๑ คน 
 ๓) ระดับ รองศาสตราจารย์   จำนวน ๕ รูป/คน 
 ๔) ระดับ รองศาสตราจารย์พิเศษ  จำนวน ๑ คน 
 ๕) ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน ๕ รูป/คน 
 ๖) ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๓ รูป/คน 
     รวมทั้งสิ้น    จำนวน ๑๖ รูป/คน 
 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ศาสตราจารย์   จำนวน ๓ คน 
 ๒) ระดับ รองศาสตราจารย์   จำนวน ๒ รูป/คน 
 ๓) ระดับ รองศาสตราจารย์พิเศษ  จำนวน ๑ คน 
 ๔) ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน ๑๑ รูป/คน 
 ๕) ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๓ รูป/คน 
     รวมทั้งสิ้น    จำนวน ๒๐ รูป/คน 
  

 ในการนี้ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกข้อความแจ้งเรื่องให้ชะลอการเสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื ่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒, ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. จึงแจ้งมายังหน่วยงานชี้แจงให้
คณาจารย์ที่จะดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้ชะลอการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการออกไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประกาศให้ข้อบังคับฉบับใหม่ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 



๑.๓.๒ เร ื ่อง การติดตามความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 

 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ได้รับ
มอบหมายจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์ให้นำคณะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการรับทราบ
หลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.  
๒๕๕๙ 
 ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 
๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 จากการติดตาม พบว่า ในขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว และอยู่ในระหว่างการเสนอเลขาธิการลงนาม
รับทราบหลักสูตร 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ เรื่อง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๔.๑ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบ CHECO  
 ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  แจ้งว่า ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล มคอ.๒ ในระบบ CHECO ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งกลับมาให้แก้ไขปรับปรุง ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อย และได้ดำเนินการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๑.๕ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๕.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท”  
 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท” และนำนิสิตเดินทางไป
ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๑ -  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวทอผ้าไหม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”  
 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แจ้งว่า ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” โดยนำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานใน
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๙ -  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองบ้านสวนบุญชู โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๗ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๗.๑ เรื่อง เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ภาควิชานิติศาสตร์  
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) และได้
เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๒ เมื ่อวันพุธที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการ
ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้.- 
 ๑. หน้า  ๒๔ บรรทัดที่ ๒๙ “รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร” แก้ไขเป็น 
    “รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต)” 
 ๒. หน้า  ๒๖ บรรทัดที่ ๒ “เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ”  แก้ไขเป็น  
    “รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ” 
 

 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วยสำนัก
ทะเบียนและวัดผล จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๔ 
และตกรุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และเสนออนุมัติปริญญาต่อ 
สภามหาวิทยาลัย นั้น 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๖๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย 
 ก. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง 
  ๑. นิสิตบรรพชิต จำนวน ๙๖ รูป ดังนี้ 
   ๑.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์   จำนวน ๒๗ รูป 
   ๑.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน ๑๐ รูป 
   ๑.๓ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จำนวน ๑๑ รูป 
   ๑.๔ สาขาวิชาสังคมวิทยา   จำนวน   ๑ รูป 



   ๑.๕ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน ๑๕ รูป 
   ๑.๖ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  จำนวน ๓๒ รูป 
  ๒. นิสิตคฤหัสถ์ จำนวน ๑๒ คน ดังนี้ 
   ๒.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์   จำนวน ๒ คน 
   ๒.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน ๒ คน 
   ๒.๓ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จำนวน ๒ คน 
   ๒.๔ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน ๖ คน 
  ๓. นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) จำนวน ๔๗ รูป/คน ดังนี้ 
   ๓.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน ๔๐ รูป 
   ๓.๒ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน   ๗ คน  
 ข. นิสิตหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
  ๑. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี  
   ๑.๑ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๔ คน 
  ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี  
   ๒.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน ๑๕ รูป 
   ๒.๒ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๑๗ คน 
  ๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดชลบุรี  
   ๓.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน   ๘ รูป 
   ๓.๒ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๔๕ คน 
  ๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 
   ๔.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน ๒๖ รูป 
   ๔.๒ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๒๖ คน 
  ๕. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว  
   ๕.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน ๗ รูป 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๓ รูป/คน 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาทั้ง ๔ ภาควิชา ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว 
ได้พิจารณาคุณสมบัติของนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาตามจำนวนข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งต่อสำนักทะเบียนและ
วัดผลเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 



 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น 
 

 ในการนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไม่ครบตามเกณฑ์ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตาม สมอ.๐๘ และประวัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ซึ ่งเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื ่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์แพร่  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์แพร่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป นั้น 
 

 ในการนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์แพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนิต ิศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยสงฆ์แพร่ ดำเนินไปด้วยความเรียบ ร้อย  
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตาม สมอ.๐๘ และประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่แนบ
มาพร้อมแล้วนี้ 
 



 เรื ่องดังกล่าวนี ้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ในฐานะส่วนงานที่กำกับดูแลหลักสูตร
ดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 

 พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเปิดสอนหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปรากฏว่า พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง) มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา (มคอ.๑) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น  
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจากเดิม พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา 
เทียนทอง) เป็น ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร รายละเอียดตาม สมอ.๐๘ และประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
แนบมาพร้อมแล้วนี ้
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะส่วนงานที่กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว 
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

  ๔.๕ เรื ่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่คณะ
สังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้
ดำเนินการโครงการตามแผนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เมื่อ



ดำเนินการสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ได้มีจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการแก่
สังคม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 เรื ่องดังกล่าวนี ้ คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะส่วนงานที่กำกับดูแล ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
 

 ๕.๑ เรื่อง การรายงานข้อมูลจากภาควิชาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
 

 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันได้พบว่า
นิสิตมีคณะสังคมศาสตร์จำนวนลดลงในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องหาวิธีการแก้ไข
ร่วมกัน เพื่อให้การคงอยู่ของนิสิตมีความมั่นคงตลอดหลักสูตรในระยะเวลา ๔ ปี จึงเสนอขอให้ภาควิชา
ทุกภาควิชาได้นำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย 
 ๑. จำนวนสถิตินิสิตในปัจจุบัน การเพ่ิมจำนวน และการลดจำนวน ของนิสิตในภาควิชา 
 ๒. การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในภาควิชา 
 ๓. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประจำคณะได้รับทราบ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขต่อไป จึงนำเรื่องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แต่ละภาควิชาได้นำข้อมูลมาแจ้ง
ต่อที่ประชุม เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบในคราวประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ทุกครั้ง ตามปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ  
 

  ๕.๒ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

 พระวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
คณะกรรมการประจำคณะได้เห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้น 

 บัดนี้ ได้มีการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดไว้ จึงนำเรื่องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ และให้มีการ
ประเมินตัวชีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย 
 



 ๕.๓ เรื่อง จดัท ำแผนกำรบรกิำรวชิำกำรประจ ำปีทีส่อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของสงัคม
และก ำหนดตวัชีว้ดัควำมส ำเรจ็ในระดบัแผนและโครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม 
  

 พระวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
คณะกรรมการประจำคณะได้เห็นชอบเรื่องการจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปี นั้น  

 จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เร่งดำเนินการจดัท ำแผนกำรบรกิำรวชิำกำรประจ ำปีที่
สอดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของสงัคมและก ำหนดตวัชี้วดัควำมส ำเรจ็ในระดบัแผนและโครงกำร
บรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมพรอ้มแต่งตัง้คณะกรรมกำรอย่ำงเร่งด่วน 
 
  

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ทีม่าประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 
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        รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร       รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


