
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------- 

 
กรรมการที่มาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.)   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์)    กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น)    กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร.) กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ (อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์)   กรรมการ 
 ๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ลา) 
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-  
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๑.๑  เรื่อง การประชุมสภาวิชาการสัญจร 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดประชุมสัญจร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา  
 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระมหาเถระ ในวันดังกล่าว ประกอบด้วย 
  ๑. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาส 
วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา  
  ๒. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) อดีตเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  
ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย 
  

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๒ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
และยโสธร โดยจัดตั้งศูนย์ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระราช
กิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ปรึกษา พระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
ศรีสะเกษ เป็นผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นไปก่อน ต่อมาก็ช่วยเหลือในระยะ
กลาง และระยะยาวต่อไป เช่น เมื่อน้ำลดก็จะนำนิสิตจิตอาสาออกช่วยซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม บ้านเรือน 
ทำความสะอาดถนนหนทาง หมู่บ้าน เป็นต้น ระยะยาวจะทำงานวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือระดมแนวคิดจากทุกภาค
ส่วน เช่นผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนราชการ เป็นต้นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหา การบริหารการ
จัดการน้ำแบบยั่งยืนต่อไป 
 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๒.๑ เรื่อง บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ถึงแก่กรรม 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศาสตราจารย์ พลตำรวจ
โทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถึง
แก่กรรมลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. สิริอายุ ๖๒ ปี เจ้าภาพได้ตั ้งบำเพ็ญกุศลศพ  
ณ ศาลา ๒ วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ในการนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 
พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบ
ศพ และทรงพระกรุณารับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๓ วัน โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ 
 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒   เวลา ๒๐.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

 วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

 วันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม 

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ งดสวดพระอภิธรรม 

 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.  พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

 ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยอุตสาหะ  
ได้เสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาสนองงานมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา คณะสังคมศาสตร์ได้รับเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๓.๑ เรื่อง แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๓.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย 
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
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เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยแต่ งตั้งให้ พระสมนึก ธีรปญฺโญ  
(กลับน้อม) อายุ ๓๙ พรรษา ๑๓ วุฒิการศึกษา พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) , พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) เป็น
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

  ๑.๓.๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 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 ระดับหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตรรวม ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และ
ได ้ม ีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในว ันที ่  ๒๑  - ๒๒ ส ิงหาคม ๒๕๖๒   
ความทราบแล้วนั้น 

    จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทุก
องค์ประกอบ ๔.๕๘ อยู่ในระดับการดำเนินงาน "ดีมาก" 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
๑.๔ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๔.๑ เรื่อง แจ้งการมอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลศพบิดาบุคลากร    
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ โดยมอบหมายให้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้แทน เดินทางไปร่วมงานฌานปกิจศพและได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญ
ศพ หลวงพ่อรวย  ธมฺมจิตฺโต (ช่วยธานี) บิดาของ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชา
รัฐศาสตร์ และรักษาการรองผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งหมด  
๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 



๑.๖ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย 
 ๑. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๒. เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล 
ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๗ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๗.๑ เรื่อง การรับบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดของภาควิชานิติศาสตร์ 
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า อาจารย์เอ้ือน ขุนแก้ว ได้
มอบหนังสือกฎหมายให้แก่ห้องสมุดกฎหมายของภาควิชานิติศาสตร์ เพ่ือรองรับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ส่วนกลาง) เพื่อรับรองมาตรฐานผู ้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ คิดเป็นมูลค่า 
๖๙,๘๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๗.๒ เรื่อง ความคืบหน้าของการเข้าตรวจเพื่อรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของสภา

ทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการ
อำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าตรวจ
ประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ส่วนกลาง) เพ่ือรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  
 โดยที่ประชุมใหญ่สภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต และกำลังดำเนินการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับพระภิกษุที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้มีความ
ชัดเจน และจะนำเสนอสภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรองต่อไป    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธ ีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๒ เมื ่อวันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้.- 
 หน้าที่ ๕๐ บรรทัดที่ ๙   คำว่า “๑.๗”  แก้ไขเป็น “๑.๕”  
 หน้าที่ ๕๐ บรรทัดที่ ๑๐  คำว่า “๑.๗.๑”  แก้ไขเป็น “๑.๕.๑” 
 หน้าที่ ๕๓ บรรทัดที่ ๙   คำว่า “น.ท.บ.”  แก้ไขเป็น “น.บ.ท.” 
 หน้าที่ ๕๖ บรรทัดที่ ๑   คำว่า “๓.”  แก้ไขเป็น “๔.” 
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 
 

 รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ตามที ่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ส่วนกลาง) กำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ การออกข้อสอบวัดผลการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ต้องนำมา
กลั่นกรองในคณะกรรมการที่คณบดีคณะสังคมศาสตร์แต่งตั้ง เพื่อให้มีมาตรฐานของหลักสูตร ก่อนนำส่งสำนัก
ทะเบียนและวัดผลเพ่ือดำเนินการต่อไป  
 เพื่อให้มีมาตรฐานไว้เป็นแนวปฏิบัติในทุกภาคการศึกษา ควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อสอบและผลสอบ หรือเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที ่ เคยดำเนินการแล้ว จึงนำเรื ่องเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
  ๑. มอบหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ดำเนินการติดตามข้อสอบของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) นำมาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบของคณะสังคมศาสตร์ 
  ๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อสอบก่อนนำส่งสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการต่อไป 



  ๓. ควรแจ้งลำดับขั้นตอนการกลั่นกรองข้อสอบแก่ภาควิชาเพื่อทราบและดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ๑) กรรมการบริหารหลักสูตร ๒) ภาควิชา ๓) คณะสังคมศาสตร์ ตามลำดับ 

  ๔. หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรมีรายงานการจัดการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อทราบ เป็นข้อมูลพื้นฐานของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 
 

 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ให้วิทยาลัยเขต วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ ได้นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ไปเปิดสอน โดยหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ สมอ.๐๘ และประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขอแก้ไข ดังนี้.- 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

๑. นายอุบล วุฒิพรโสภณ ๑. พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม 
๒. ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ๒. นายยุทธพงษ์ ทองชุม 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม ๓. พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม 
๔. -ว่าง- ๔. พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตนิฺธโร อินทร์กรุงเก่า) 

 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสามระดับ คือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 



๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตรรวม ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ซึ ่งจะนำไปสู ่การทบทวนนโยบายแผนการพัฒนาระบบและกลไกการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 เรื ่องดังกล่าวนี้ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสำนักงานประกันคุณภาพเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามท่ี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นมา และได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วสมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวน ประเมิน และปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสม ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
หลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แล้วนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
  

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  ๑. พระสิทธินิติธาดา, รศ.ดร.   ประธานกรรมการ 

  ๒. รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง   รองประธานกรรมการ 

  ๓. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   กรรมการ 

  ๔. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช   กรรมการ 

  ๕. ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยะปัญญากุล  กรรมการ 



  ๖. อาจารย์ ดร.สมบัติ อรรถวิมล   กรรมการ 

  ๗. อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์   กรรมการ 

  ๘. ศ.ดร.วารี นาสกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. ดร.ถวัลย์ รุยาพร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. อาจารย์ จรัส กาญจนลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๑. รศ.พัฒนะ เรือนใจดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓. อาจารย์ ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป 
 

 ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
ที่ ๓๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยแต่งตั้งให้ นายเสนอ 
อัศวมันตา อายุ ๕๖ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ., ร.ม., พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
 

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เสนอ อัศวมันตา ได้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
๑๖๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื ่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง จึงได้เสนอขอความเห็นชอบเทียบ
ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 

อนึ่ง ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย.- 
 ๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๒. หนังสือ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  

 เรื ่องดังกล่าวนี ้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 



 

 ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการวิพากย์หลักสูตรโดยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิพากย์หลักสูตรไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  จึงได้นำหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิตเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 เรื ่องดังกล่าวนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื ่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 
 ๔.๖ เรื่อง การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ คณะกรรมการได้
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อวัดความสำเร็จของตัวบ่งชี้ จึงขอให้มีการติดตามและประเมิน
ความส าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวชิาการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ 
 

 ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอให้มีการประเมินความสำเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนละโครงการบริการดังกล่าวต่อไป  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

  
 
 
 
 



  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

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


