
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันพุธที ่๑๔ เดือน สิงหาคม 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 พิทักษ์พล ปรีชาชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
 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. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  เรื่อง งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ” 
 

 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬา” ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร 
มวก.๔๘ พรรษา มหาว ิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย ตำบลลำไทร อำเภอว ังน ้อย จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีปาฐกถา
พิเศษ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
การสัมมนาทางวิชาการ และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๒.๑  เรื่อง การส่งมอบบุคลากรใหม่ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) สังกัด
ภาควิชานิติศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๔ คน 
และได้ส่งมอบลูกจ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย.-  
  ๑. นายวรพจน์ ถนอมกุล น.บ. (นิติศาสตร์) , LL.M., น.ด. (นิติศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่ ๐๕๕๗๐๐๕ 
  ๒. นายพิทักษ์พล ปรีชาชาติ น.บ. (นิติศาสตร์), น.ม. (นิติศาสตร์), Ph.D. ตำแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่ ๐๕๕๗๐๐๖ 
  ๓. นายสมบัติ อรรถพิมล น.บ. (นิติศาสตร์), ร.ม. (รัฐศาสตร์), Ph.D. ตำแหน่ง อาจารย์  
เลขที่ ๐๕๕๗๐๐๗ 
  ๔. นายมารุตพงศ์ มาสิงห์ น.บ. (นิติศาสตร์), น.ม. (กฎหมายมหาชน) ตำแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่ ๐๕๕๗๐๐๘ 
 



 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง 
วิชาการ (สรรหา) สังกัด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 
บัดนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว  
มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๓ คน และได้ส่งมอบลูกจ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย.- 
  ๑. นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , ร.ม. (สื่อสารการเมือง), รอ.ม. 
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขท่ี ๐๕๒๗๐๑๙ 
  ๒. นายบวร ขมชุณศรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) , รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด. (สื่อสาร
การเมือง) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๐ 
  ๓. นางปนัดดา รักษาแก้ว ค.บ. (การสอนวิชาเฉพาะ), ร.ม. (สื่อสารการเมือง), ปร.ด. (สื่อสาร
การเมือง) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๒๑ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๓.๑  เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสามระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้ส่งรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามายังคณะสังคมศาสตร์ โดยมีสรุปผลการประเมินฯ ดังนี้.- 
 

ที ่ ส่วนงาน หลักสูตร ระดับ ส่วนงาน กรรมการ 
1 คณะสังคมศาสตร ์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี (58) 4.11 3.64 
2 คณะสังคมศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 3.78 3.31 
3 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 4.29 3.58 
4 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 4.25 3.56 
5 คณะสังคมศาสตร ์ สังคมวิทยา ปริญญาตรี (58) 3.75 3.75 
6 คณะสังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 3.75 3.48 
7 คณะสังคมศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 4.99 3.99 
8 คณะสังคมศาสตร ์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท (58) 4.02 4.02 
9 คณะสังคมศาสตร ์ การพัฒนาสังคม ปริญญาโท (58) 3.33 3.33 
10 คณะสังคมศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท (58) 3.51 3.2 



11 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาโท (58) 3.95 3.84 
12 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท (58) 3.9๐ 3.36 
13 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร ์ ปริญญาโท (58) 3.15 3.18 
14 คณะสังคมศาสตร ์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาเอก (58) 4.19 4.19 
15 คณะสังคมศาสตร ์ การพัฒนาสังคม ปริญญาเอก (58) 3.56 3.52 
16 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาเอก (58) 3.47 3.77 
17 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก (58) 3.98 3.61 
18 คณะสังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร ์ ปริญญาเอก (58) 3.23 3.18 
19 หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุร ี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี (58) 4.16 3.66 
20 หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุร ี รัฐศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 4.03 3.54 
21 หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุร ี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี (58) 4.13 3.26 
22 หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาตรี (58) 3.59 2.69 
23 หน่วยวิทยบริการ จ.สระแก้ว การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี (58) 3.87 2.98 

 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓.๒  เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ 
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์
จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ โดยมีรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และได้จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เรียบร้อยแล้ว จะมอบให้เลขานุการสำนักงานคณบดีได้นำส่งคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
 ๑.๓.๓  เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่องแต่งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ทำนุบำรุงศ ิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาระหน้าที ่ บริหารโครงการทำนุบำรุง



ศิลปวัฒนธรรม ของคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแผนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
เอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
๑.๔ เรื่อง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๔.๑ เรื่อง แจ้งความก้าวหน้าการส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ในระบบ CHECO 
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ    
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
ได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) (มคอ.๒) เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ 
หลักสูตร ประกอบด้วย  
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ในระบบ CHECO เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และกำลังดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร  (Programme Specification) (มคอ.๒) หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้แล้วเสร็จโดยด่วน และดำเนินการส่งใน
ระบบ CHECO เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบต่อไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖.๒ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  
 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที ่แทนหัวหน้าภาควิชา
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 พิทักษ์พล ปรีชาชาติ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการหัวหน้า
ภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ส่วนกลาง) เพื่อรับรอง
มาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักฝึกอบรมวิชาว่า
ความ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และจะเข้าตรวจหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในส่วน
ภูมิภาค ประกอบด้วย.-  
  ๑. วิทยาเขตแพร่ จะเข้าตรวจประเมินในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ๒. วิทยาเขตขอนแก่น จะเข้าตรวจประเมินในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ๓. วิทยาเขตนครสวรรค์ จะเข้าตรวจประเมินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

โดยจะเข้าตรวจหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ศาลจำลอง ห้องสมุดนิติศาสตร์ และห้องเรียนของส่วนงานที่
นำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไปเปิดสอน เพื่อนำเสนอสภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การรับรองต่อไป    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธ ีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้.- 
 หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๒๔  คำว่า “จำนวนไม่น้อยกว่า” แก้ไขเป็น “จำนวนมากกว่า”  
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ 
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้มีนิสิตยื่น 
คำร้องต่อสำนักทะเบียนและวัดผลแจ้งความประสงค์ขอเทียบโอนผลการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ในการนี้ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นผลการศึกษาที่
สามารถเทียบโอนได้ตามระเบียบและประกาศดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๔ รูป ประกอบด้วย.- 
 ๑. ๖๒๐๑๔๐๔๐๓๙ พระสมุห์ฐานปนพงศ์ ฐานมงฺคโล (หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
 ๒. ๖๒๐๑๔๐๔๐๓๑ พระนรินทร ์โชตปิาโล (หลกัสูตร พธ.บ. สาขาวชิาการจดัการเชิงพุทธ) 
 ๓. ๖๒๐๑๔๐๔๐๓๒ พระวิชชุกร ติสรโณ (หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
 ๔. ๖๒๐๑๔๐๔๐๓๔ พระพยับ สทฺธาโภ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรซึ่งนิสิตขอเทียบโอนผล
การศึกษาได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิต จำนวน ๔ รูป ดังกล่าว 
โดยมอบให้รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการดำเนินการเทียบโอนผลการศึกษา และแจ้งให้สำนัก
ทะเบียนและวัดผลทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
 

 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ให้วิทยาลัยเขต วิทยาลัย และหน่วยวิทยบริการ ได้นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ไปเปิดสอน โดยหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ความทราบแล้วนั้น 
 

 ในการนี้ ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ สมอ.๐๘ และประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขอแก้ไข ดังนี้.- 
 

 ก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  ๑. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
๑. ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ๑. พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม 

 

  ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

๑. นายถาวร โคตรชัย 
๒. นายไชยยนต์ อังกาน 

๑. ดร.ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย 
๒. ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา 



๓. พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร ๓. ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร 
 

 ข. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  ๑. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
๑. พระครูสิริกิตยาภรณ์ (สมศักดิ์ สุเมโธ) 
๒. ดร.ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย 

๑. นายถาวร โคตรชัย 
๒. นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง 

 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 

 ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
กำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น 
 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้องค์ความรู้ทางกฎหมาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง มีประสบการณ์ในวิชาชีพ จึงขอความเห็นชอบ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คน คือ 
 ๑. ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม อายุ ๔๓ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), ร.บ. (รัฐศาสตร์), น.ท.บ. (เนติ
บัณฑิตไทย), น.ม. (กฎหมายธุรกิจ), น.ม. (นิติศาสตร์), ร.ม. (การเมืองการปกครอง), ศศ.ม. (การบริหารรัฐกิจและ
กฎหมาย), ปร.ด. (การเมือง), น.ด. (นิติศาสตร์)  
 ดังปรากฏตามรายละเอียดและประวัติอาจารย์พิเศษที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 



 ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ คณะ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสามระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตรรวม ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และ
จะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันที ่ ๒๑ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี
คณะกรรมการ ประกอบด้วย.- 
  ๑. ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์   ประธานกรรมการ 
  ๒. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.  กรรมการ 
  ๓. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.  กรรมการ 
  ๔. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร   กรรมการ 
  ๕. ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ คณะ เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำ
คณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุง ให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดวันตรวจประเมินฯ
ต่อไป  

 เรื่องดังกล่าวนี้ คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามที่เสนอ
และให้รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบในคราว
ประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตั ้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมานั้น  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  
 



 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๔ 
หลักสูตร ประกอบด้วย.- 

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ในฐานะเป็นผู้กำกับ
ดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย 

 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๙ คน ดังนี้ 
๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานกรรมการ 

๒. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม กรรมการ 

๓. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการ 

๖. อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า กรรมการ 
๗. รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๑ คน ดังนี้ 
๑. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ 

๓. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ กรรมการ 

๖. อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว กรรมการ 



๙. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๙ รูป/คน ดังนี้ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 

๒. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. กรรมการ 

๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการ 

๔. พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. กรรมการ 
๕. พระปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. กรรมการ 

๖. อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กรรมการ 
๗. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. อาจารย์ ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อาจารย์ วินัย มีมาก กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๓. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๙ รูป/คน ดังนี้ 
๑. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองประธานกรรมการ 

๓. พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. กรรมการ 

๔. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ 
๕. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะน ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผศ.พสิฐ รัตนะมณีวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ดร.ธเนศ เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด กรรมการและเลขานุการ 

  

 โดยใหเ้สนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 



 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

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


