
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันเสาร์ที ่๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 

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

กรรมการที่มาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.)   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา)    กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น)    กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง)  กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ (อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง)    กรรมการ 
 ๘.  ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) กรรมการและเลขานุการ 
 
 

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



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๑.๑  เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย  
  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรอง
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ โดยแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อายุ  ๓๙ ปี วุฒิการศึกษา 
พธ.บ. (สังคมศึกษา), พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ 
สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ทั้งนี ้ ให้มีผลตั ้งแต่วันที ่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าหัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์จะพ้นจากตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย 
  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.1.3 เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 
  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉบับที่ ๔ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณา



เลื่อนพิธีประสาทปริญญาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และจะกำหนดวัดจัดพิธีประสาทปริญญา 
ประจำปี ๒๕๖๓ อีกครั้งหนึ่ง 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๔ เรื่อง การยกเลิกการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓ 
  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สมาคมสภาสากลวัน 
วิสาขบูชาโลก ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
จึงขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื ่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั ้งที ่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓  
ณ ประเทศไทย 
 

       จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
 ๑.๒ เรื่องทีร่องคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งแผนงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  รศ.ดร.เกียรติศ ักดิ ์ ส ุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ ่ายวิชาการ แจ้งว่า 
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และกรอกข้อมูลพร้อมทั้ง
หลักฐานเข้าในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   ๒. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้แบบออนไลน์ใน
ระบบ MCU e-SAR ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
   ๓. จัดทำรายงานการประเมินตนเองภาพรวมหลักสูตรที่เปิดหลายแห่ง และกรอก
ข้อมูลพร้อมทั้งหลักฐานเข้าในระบบ CHE QA Online ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   ๒. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมหลักสูตร โดยใช้แบบออนไลน์ใน
ระบบ CHE QA Online ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



  ๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย 
  รศ.ดร.เกียรติศ ักดิ ์ ส ุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ ่ายวิชาการ แจ้งว่า 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
   ๑. เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
   ๒. เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
   ๓. เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
  รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๓ เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง 
  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ โดยการสอบแบบระบบออนไลน์ (e-Testing) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที ่ ๓) รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศ
มหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๔ เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้มีมตอินุมัตใินระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ส่วนงานมหาวิทยาลัยเสนอ ประกอบด้วย 
   ๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   ๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                         ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
   ๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายเวลาให้นิสิตที่กำลังจะพ้นสภาพนักศึกษา 
  รายละเอียดปรากฏตามสำเนามติสภามหาวิทยาลัยที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



  ๑.๒.๕ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  รศ.ดร.เกียรติศ ักดิ ์ ส ุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ ่ายวิชาการ แจ้งว่า 
มหาวิทยาลัยได้มีคำสั ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง แต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ประกอบด้วย 
  ๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ อาจารย์ 
ดร.นพดล ดีไทยสงค์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ อาจารย์ 
ดร.สุริยา รักษาเมือง สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.
พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง เทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  รศ.ดร.เกียรติศ ักดิ ์ ส ุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ ่ายวิชาการ แจ้งว่า 
มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓  เรื่อง เทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยแต่งตั้งให้ ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริย
ปัญญากุล สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  ๑.๒.๗ เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามคำสั่ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่ง
ประกอบด้วย  



๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยม ในการโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๓. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
วัดต้นสน ตำบล  ตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

๔. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “รุ่นน้องส่งรุ ่นพี่ สามัคคีทอดผ้าป่า” ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  

 บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารผลสรุปโครงการที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่องทีห่ัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๓.๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์    
  ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการ
จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียเตอร์ 
อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย 
   ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จักได้นำเสนอขออนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดสอน
หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของภาควิชารัฐศาสตร์    
  ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ การนี้ ภาควิชาได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ



เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมติสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  เมื ่อสิ ้นสุดภาคการศึกษาจะดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยการสอบแบบระบบออนไลน์ (e-Testing) เพื ่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) อีกด้วย 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๔.๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
  รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างส่งข้อมูลในระบบเพื่อให้ สกอ. 
รับทราบหลักสูตรต่อไป    
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๕.๑ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย    
  ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้
มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๓) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย 
   ๑. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. 
   ๒. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. 
   ๓. พระครูสังฆกิจโสภณ 
   ๔. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
   ๕. อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 



 ๑.๖ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๖.๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของภาควิชานิติศาสตร์ 
  อาจารยส์มศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งภาคบัณฑิตและภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ การนี้ ภาควิชาได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมติสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ภาควิชาจะดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง   
ภาคฤดูร้อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยการสอบแบบระบบออนไลน์ (e-Testing) และจัดสอบรายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนภาคฤดูร้อนโดยการสอบออนไลน์หรือตามที่อาจารย์ประจำรายวิชาเห็นสมควร เพื ่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) 
อีกด้วย 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๖.๒ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรออนไลน์) 
  อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์อื่นในอนาคต ประกาศกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ภาควิชานิติศาสตร์ โดยมติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เห็นชอบให้มีการยกร่าง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรออนไลน์) และจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร พร้อมทั้ง
เสนอคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้ันตอนกระบวนการต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้.- 



  หน้าที่ ๓๒ บรรทัดที่ ๑๖  คำว่า “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓”  
       แก้ไขเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  หน้าที่ ๓๓ บรรทัดที่ ๒, ๔, ๑๑ คำว่า “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓”  
       แก้ไขเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ 
วิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตร และโครงการ
เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 



(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตร และ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื ่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการ  
จัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ทีผ่่านมา นั้น 
 

 บัดนี ้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้นำ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร จึงได้นำหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ซึ่งจะจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

  



  ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
 

 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ภาควิชารัฐศาสตร์  
ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร จึงต้องปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนงานจัดการศึกษาทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต 
วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รายละเอียดตามเอกสาร สมอ.๐๘ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
 

 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ภาควิชารัฐศาสตร์  
ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร จึงต้องปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนงานจัดการศึกษาทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต 
วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รายละเอียดตามเอกสาร สมอ.๐๘ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ  เสนอว่า ภาควิชารัฐศาสตร์  
ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) เพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตาม
เป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงต้องปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนงาน
จัดการศึกษาทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รายละเอียดตามเอกสาร  
สมอ.๐๘ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 



 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 ๔.๗ ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ภาควิชานิติศาสตร์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ  
วิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตร และโครงการเปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ ่งจะจัดการศึกษาตั ้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 ๔.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตขอนแก่น 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น 
 



 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ 
วิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตรและโครงการเปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งจะจัดการศึกษาตั ้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 ๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตแพร่ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิ ชานิติศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ  
วิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตรและโครงการเปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตแพร่ ซึ่งจะจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 



 ๔.๑๐ เรื ่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ  
วิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงได้นำหลักสูตรและโครงการเปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งจะจัดการศึกษาตั้งแต่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยให้
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามลำดับนั้น 
 

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รูป/คน ดังนี้ 
 

 ก. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๑ ปี ๕ เดือน (๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
  ๑. พระมหาสุนันท์ ฉายา สุนนฺโท นามสกุล รุจิเวทย์ อายุ ๕๗ พรรษา ๓๗ วุฒิการศึกษา  
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๓ สังกัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ๒. นายอนุว ัต ิ นามสกุล กระสังข์ อายุ ๓๖ ปี ว ุฒิการศึกษา พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๗ สังกัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ข. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๒ ปี ๔ เดือน (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
  ๑. พระมหานิกร ฉายา ฐานุตฺตโร นามสกุล ศรีราช  อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, 
ป.ธ.๙, พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๑ สังกัด 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้ปฏิบัติงาน
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้
จ่ายเงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  ๒. นายวัชรินทร์ นามสกุล ชาญศิลป์ อายุ ๖๑ ปี วุฒิการศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์), 
M.A. (Comparative Politics), Ph.D. (Comparative Politics) ตำแหน่ง อาจารย ์ เลขที ่  ๐๕๒๗๐๑๐ ส ังกัด 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายเงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 ค. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๕ ปี ๕ เดือน (๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ประกอบด้วย 
  ๑. พระมหากฤษฎา ฉายา กิตฺติโสภโณ นามสกุล แซ่หลี อายุ  ๓๔ ปี พรรษา ๑๔ วุฒิการศึกษา  
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๔ สังกัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ๒. พระปลัดระพิน ฉายา พุทฺธิสาโร นามสกุล ด้วงลอย อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา 
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๕ สังกัดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ๓. นายธิติวุฒิ นามสกุล หมั่นมี อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ สังกัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาแล้วนี้ 
 



 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ  
คณะสงฆ์ (ป.บส.)  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์  
ได้เสนอรายชื่อของผู ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) โดยให้ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบการ
ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติผู ้ขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีส่วนงานจัดการศึกษาได้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  ๑. ห้องเรียนคณะสงฆ์ภาค ๒ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒. ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๓. ห้องเรียนวัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณา
ตรวจสอบรายชื ่อและคุณสมบัติผู ้ขอสำเร็จการศึกษาเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื ่องเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
๔.๑๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต
ในคณะ 
 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามท่ีคณะทำงานด้าน
การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ



ประเมินครั้งที่ผ่านมานั้น ทางคณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการในการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  
   
 ๔.๑๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามท่ีคณะทำงานด้าน
การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะได้จัดทำผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การให้บริการฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการในการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  
 
 ๔.๑๖ เรื ่อง รายงานผลการดำเนินการเกี ่ยวกับประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า สำนักงานคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ได้จัดทำรายงาน รายงานผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการพัฒนา
และปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 
 
 
 
 
 



เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

      
 
              (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)                             (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
        รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร     เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


