
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๘ เดือน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
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.เดช ชูจันอัด ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
  (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร.) 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
  (อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์) 
 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. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
 

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



 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วพระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนงาน (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้เรียกประชุมหัวหน้า
ส่วนงาน (ส่วนกลาง) เพ่ือติดตามการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้เน้นในเรื่องการกรอกข้อมูลใน
ระบบ CHECO ของทุกหลักสูตร ให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยด่วน หากหลักสูตรใดมีปัญหาในการดำเนินการให้
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
 
  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๒.๑  เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง 
วิชาการ (สรรหา) 
 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ได้มอบหมายให้รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) สังกัด ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ต่อไป 
 
  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๓.๑  เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร 

 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในช่วงเดือนมิถุนายน นั้น 

คณะสังคมศาสตร์ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส่วนกลาง ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว  

ในส่วนของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ได้จัดทำรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมนำส่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขณะนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระหว่างการนำข้อมูล
กรอกลงในระบบ e-sar คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด  

ในคราวประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มี
การติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เพ่ือให้การตรวจประเมินฯมีความพร้อมสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกประการ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓.๒  เรื่อง แจ้งสถิตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่๑ 
 

 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้มีการประกาศผลสอบเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ มีผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รวมจำนวน ๑๑๔ รูป/คน แบ่งเป็นบรรพชิต จำนวน ๙๗ รูป และคฤหัสถ์ จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต      จำนวน ๓๓ รูป/คน 
 ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     จำนวน ๑๙ รูป/คน 
 ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   จำนวน   ๙ รูป 
 ๔. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต      จำนวน ๑๖ รูป/คน 
 ๕. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน   ๒ รูป 
 ๖. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต     จำนวน   ๖ รูป/คน 
 ๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      จำนวน ๒๙ รูป/คน 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

  ๑.๓.๓  เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ 
๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย.- 

๑. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่” 
๒. โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับ

นิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” 
โดยมีกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การทำวัตรสวดมนต์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง การทำสามีจิกรรมไหว้ครู และกิจกรรมรับน้องใหม่ เมื่อ
ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว จะนำผลการดำเนินงานโครงการมาแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 

ในการนี้ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์ให้ดำเนินการจัดทำคู่มือนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และนำมาใช้บันทึกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๔.๑ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และสิ้นสุดภาคการศึกษา ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดตารางสอน 
พร้อมทั้งนัดประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสำนักงานคณบดีได้ดำเนินการแจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชารับทราบแล้ว 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๑.๕ เรื่อง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๕.๑ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ 
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งว่า หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย.- 
  ๑. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 
  ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 
  ๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการ
ตรวจประเมินฯ ผ่าน ทั้ง ๓ แห่ง  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๖.๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”  
 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เน้นการเรียนรู้จริง ได้ปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุค ประเทศไทย ๔.๐ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๓อีกด้วย 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖.๒ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ e-sar ให้เรียบร้อยต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 



๑.๗ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๗.๑ เรื่อง การรับบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดของภาควิชานิติศาสตร์ 
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย ได้บริจาคหนังสือกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ เล่ม เพ่ือรองรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามข้อบังคับเนติ
บัณฑิตยสภา ในช่วงเดือนกรกฎาคมศกนี้  โดยภาควิชาจะดำเนินการรับหนังสือดังกล่าวมาจัดเรียงขึ้นชั้นใน
ห้องสมุดต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่๒/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ์  ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะได้ เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่๑๐เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องด้วยหัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ได้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  ๑. มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กำหนดให้มีตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา เพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย 
  ๒. ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งและคุณสมบัติของรองหัวหน้าภาควิชาให้เป็นไปวาระการ
ดำรงตำแหน่งและคุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา 
  ๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีบุคลากรประจำภาควิชา และมีหลักสูตรที่เปิดสอนในภูมิภาคจำนวน
มาก (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)  



  ๔. ในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้เคยมีการแต่งรองหัวหน้าภาควิชา คือ 
   ๑) ในสมัยที่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นหัวหน้าภาควิชา  
       มี ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นรองหัวหน้าภาควิชา 
   ๒) ในสมัยที่ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นหัวหน้าภาควิชา  
       มี ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นรองหัวหน้าภาควิชา 
  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงใคร่ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา อายุ ๕๑ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. 
(รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นต้นไป  
 

 จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป 
 

 ๔.๒เรื่อง ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วยสำนักทะเบียนและ
วัดผล จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๒  
เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อไป 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๖๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เพ่ิมเติม ของ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑ รูป คือ Ven.ThatkhamSanthachitto 
(Suvandy) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้
พิจารณาคุณสมบัติของนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาตามจำนวนข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
 

  พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องด้วยลูกจ้างสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของคณะสังคมศาสตร์ จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุ



แต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
มติ กบม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความเห็นชอบการเสนอ
อนุมัติจ้างลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย.- 
 ๑. ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้.- 
 ก.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 ๑.  นางสาวสุกัญญา นามสกุล แจ้งนครอายุ ๔๒ ปี วุฒิการศึกษา ปว.ช. (พณิชยการ), ปว.ส. (การ
จัดการสำนักงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ ๐๕๑๙๐๐๑ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ๑๑,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๒. นายชัยณรงค์ นามสกุล ธรรมธีรภรณ์อายุ ๓๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก,ป.ธ.๕, พธ.บ. 
(การบริหารรัฐกิจ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๑๘๐๐๓ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ๑๕,๐๐๐.๐๐บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๓. นายนเรศ นามสกุล ฤทธิเดช อายุ ๓๒ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ.
(รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๑๘๐๐๑ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๔. นางสาวเรวดี นามสกุล จรรยา อายุ ๒๖ ปี วุฒิการศึกษา วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๑๘๐๐๕ และให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ข.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑.  นายกรกต นามสกุล ชาบัณฑิต อายุ ๓๒ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขท่ี ๐๕๒๘๐๐๙ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. นางวนิดา นามสกุล ยอดนพเก้า อายุ ๕๑ ปี วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตำแหน่ง 
แม่บ้าน และให้ไดร้ับค่าจ้างวันละ ๓๒๐.๐๐บาท  (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หรือตามท่ีกฎหมายแรงงานกำหนด 
  ค.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  ๑. นางแตงล้าน นามสกุล มามะณี  อายุ  ๔๓ ปี  ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม โดยให้ได้รับเงินรายวัน วันละ ๓๒๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
หรือตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด 
 

 
 
 
 



 ๒. ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้.- 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑.  นางสาวกาญจนา นามสกุล บุญเรือง อายุ ๒๗ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล), M.P.A.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๑ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๒. นางสาวพัชรี  นามสกุล หาลาง อายุ  ๓๗ ปี  วุฒิ การศึกษา บช.บ. (การบัญชี ), บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ)ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๔ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๓. นางสาวสุมาลี นามสกุล บุญเรือง อายุ ๓๑ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การเงิน), บธ.ม. ตำแหน่ง 
นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๕ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
 ๔. นายสุภัทรชัย นามสกุล สีสะใบ อายุ  ๓๓ ปี  วุฒิ การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๖ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  ๕. นายพลวัฒน์  นามสกุล สีทา อายุ ๒๙ ปี  วุฒิการศึกษา ร.บ. (การเมืองการปกครอง),  
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๗ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ 
๑๗,๕๐๐.๐๐บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ๓. ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑. พระสมนึก ฉายา ธีรปญฺโญ นามสกุล กลับน้อม อายุ ๓๙ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. 
(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๘ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. พระนุชิต ฉายา นาคเสโน นามสกุล โพวิชัย อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.  
(รัฐประศาสนศาสตร์), รป.ม. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่  ๐๕๒๘๐๐๓ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ 
๑๗,๕๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๓. นายสุทา นามสกุล ขอวาดกลาง อายุ ๕๕ ปี วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ เลขที่ ๐๕๒๙๐๐๑ และให้ไดร้ับค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๐๐๐.๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

 จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบจ้างลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ตามที่เสนอ และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 



 ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 
 

  พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องด้วยลูกจ้างสาย
วิชาการ ของคณะสังคมศาสตร์ จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง 
การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติ กบม. ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความเห็นชอบการเสนออนุมัติจ้างลูกจ้าง ประเภท 
วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย.- 
 ๑. ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้.- 
 ก. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ๑. นายอนุภูมิ นามสกุล โซวเกษม อายุ ๖๔ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์),M.A. (Pol.) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๐ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๔๕,๒๗๐.๐๐ 
บ า ท  
(สี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
 ๒.นายวินัยนามสกุลมีมากอายุ  ๔๖ ปี  วุฒิ การศึกษาน.ธ.เอก, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), 
พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง อาจารย์ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่น 
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ข. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ๑. พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์  ฉายา ธุรสิทฺโธนามสกุล พิณศรี) อายุ ๖๙ ปีพรรษา ๔๘  
วุฒิ การศึกษา B.A. (Economics), M.A. (Economics), Ph.D. (Economics) ตำแหน่ ง รองศาสตราจารย์   
เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๕ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ๒. นายสถิตย์  นามสกุล ศิลปชัย อายุ  ๗๓ ปี  วุฒิ การศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ.  
(การบริหารการศึกษา), M.A. (Phil.) ตำแหน่ง อาจารย์ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายจากเงินค่าตอบแทนของเลขที่ ๐๕๓๑๐๐๕ 

 ค. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑. นายประณต นามสกุล นันทิยะกุล อายุ ๘๐ ปี วุฒิการศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์), ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๑๒ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 
 ๒. นายกฤช นามสกุล เพ่ิมทันจิตต์ อายุ ๗๑ ปี วุฒิการศึกษา สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์), 
M.Sc. (Human Settlement Planning & Development), M.C.P. (Master of City Planning), Ph.D. 
(Political Economy) ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๐๙ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 



 ๓. พลตำรวจโทหญิง นัยนา นามสกุล เกิดวิชัย อายุ ๖๒ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (กฎหมาย), 
ร.บ. (รัฐศาสตร์), เนติบัญฑิตไทย, น.ม. (กฎหมายมหาชน), ร.ม. (การปกครอง), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๑๐ และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๔. นายอภินันท์ นามสกุล จันตะนี อายุ ๖๘ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) , ศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร์), Ph.D. (Management) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๐๔ และให้ได้รับค่าจ้าง 
เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

๕. นายชวัชชัย นามสกุล ไชยสา อายุ ๗๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (มานุษยสง
เคราะห์ศาสตร์), M.A. (Pol.Sci.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๑๔ และให้ได้รับค่าจ้าง  
เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ง. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ๑. นางอุบลวรรณา นามสกุ ล ภวกานั นท์  อายุ  ๖๔ ปี  วุฒิ การศึ กษา ธ.ศ.ตรี , กศ.บ. 
(ชี ว วิ ท ย า ) ,Diploma of Gestalt Counseling, ก ศ .ม . (จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร ) ,M.A. (Theoretical 
Psychologies),Ph.D.(Experimental Psychology withSpecialization in Cognitive Psychology) ตำแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๕และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐บาท(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 
 ๒. นายวิวัฒน์ นามสกุล หามนตรี อายุ ๖๘ ปี วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. 
(พัฒนาสังคม), ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๔และให้
ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ๓. นายกิตติทัศน์ นามสกุล ผกาทอง อายุ ๖๔ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (สังคมศึกษา), 
M.A.(Soc.), Ph.D. (Soc.)ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๖และให้ได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ๔. นายดาวเหนือ นามสุกล บุตรสีทา อายุ ๓๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, 
พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๒และให้ได้รับ
เงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ๒. ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้.- 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑. พระมหากฤษฎา ฉายา กิตฺติโสภโณ นามสกุล แซ่หลี อายุ๓๔ ปี พรรษา ๑๔ วุฒิการศึกษา  
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๔ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 ๒. พระปลัดระพิน ฉายา พุทฺธิสาโร นามสกุล ด้วงลอย อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๔วุฒิการศึกษา 
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๕ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๓. นายธิติวุฒิ นามสกุล หมั่นมี อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
 ๔. นายอนุวัติ นามสกุล กระสังข์ อายุ ๓๖ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ., พธ .ม., พธ.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๗ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใช้เงินรายได้ของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

 จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบจ้างลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตามที่
เสนอ และใหเ้สนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๕เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคม แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า คณะสังคมศาสตร์ได้
จัดทำร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคม แผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้นำผลการประเมินแผนบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาปรับปรุงและพัฒนาใหเดีขึ้นในปีการศึกษานี้  จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการถ่ายทอดแผน
แก่บุคลากรต่อไป 

 
 ๔.๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสิต ชุมชน และสังคม  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า คณะสังคมศาสตร์ได้
จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน และสั งคม   ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้นำผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นในปีการศึกษานี้ จึง
นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการถ่ายทอดแผน
แก่บุคลากรต่อไป 



 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 

  
 

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

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


