รายละเอียดของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕60
(มคอ.๒)

โดย
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปพุทธศักราช ๒๕60

สารบัญ
หมวดที่

หนา

หมวดที่ ๑

ขอมูลทั่วไป

1

หมวดที่ ๒

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

5

หมวดที่ ๓

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

6

หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

19

หมวดที่ 5

หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

27

หมวดที่ 6

การพัฒนาคณาจารย

28

หมวดที่ 7

การประกันคุณภาพหลักสูตร

28

หมวดที่ 8

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

32

ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

35

ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

42
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
ชื่อยอภาษาไทย
: รป.ม.
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.P.A.
๓. วิชาเอก

๔. จํานวนหนวยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จํานวน ๓๙ หนวยกิต
๔.๒ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หนวยกิต
๔.๓ หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงอยางเดียว คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๖. สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
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- คณะกรรมการประจํ า บั ณฑิ ต วิ ทยาลัย เห็น ชอบในการประชุม ครั้ งที่ 1/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๐
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
- สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินความพรอมเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากเปดสอนหลักสูตรเปน
เวลา ๑ ป)
๘. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- เปนผูเชี่ยวชาญในดานรัฐประศาสนศาสตร
- เปนนักพัฒนางานดานรัฐประศาสนศาสตร
- เปนนักวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร
- เปนนักบริหารการปกครองดานรัฐประศาสนศาสตร
๙. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจรย
9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
กิตฺติปฺโญ
ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา
สังคม)
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)

บุษกร วัฒบุตร

ธิติวุฒิ หมั่นมี

มรภ.วไลอลงกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) มรภ.วไลอลงกรณ
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
มนุษย)
ศาสตร
น.บ.(นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ.(สังคมศึกษา)

ปที่สําเร็จ
2557
2548
2544
2555
2540
2549
2539
2557
2549
2547

9.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูสังฆรักษเกียรติ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มรภ.วไลอลงกรณ

ปที่สําเร็จ
2557
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ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศักดิ์ กิตฺติปฺโญ

บุษกร วัฒบุตร

ผูชวย
ศาสตราจารย

ธิติวุฒิ หมั่นมี

ผูชวย
ศาสตราจารย

อนุวัต กระสังข

รอง
ศาสตราจารย

สุรินทร นิยมางกูร

ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา
สังคม)
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย)
น.บ.(นิติศาสตร)
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
Ph.D. (Development
Administration)
M.S. (Statistics)
B.A. (Applied Statistics)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มรภ.วไลอลงกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2548
2544
2555
2540

2549
2539
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2557
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2549
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2547
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2557
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2550
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2548
(นิดา)
2517
Iowa State University, U.S.A.
2510
Chulalongkorn University

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมซึ่งเปนที่ทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย หองเธียรเตอร ๕๐๘-๕๐๙,
หองบรรยาย ๕๐๗, หองบรรยาย ๔๑๐, หองประชุมชลบุรี, หองบรรยายชั้นใตดินหอง ๑-๓
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกํ า ลั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหั ว รัช การที่ ๙ ทรงพระราชทานใหช าวไทยทั้งประเทศ หลักการที่สําคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ รูจักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกลาว ทําใหองคกรทาง
สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใหความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคสวนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิ จ ในระดั บ หมู บ า น ซึ่ งในระดั บ หมูบา นชาวบานมีค วามพรอมที่จ ะดําเนิน การตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง แตยังขาดผูนําที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานเกิดความศรัทธาตอแนวคิดดังกลาวอยาง
แทจริง การพัฒนาผูนําทางจิตวิญญาณ คือ พระสงฆใหเปนพระสงฆนักพัฒนาที่มีความรูความสามารถ เขาใจ
ถึงแกนแทของการประยุกตใชองคความรูทางดานการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความ
จําเปน เพื่อมาทําหนาที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ
ตอไป
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือประเทศมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ
โดยมีตัวบงชี้ที่สําคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามลําดับ แตในขณะเดียวกัน กลับพบวาปญหาตางๆ ในสังคมที่กอตัว
ขึ้นและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความรุนแรงในประเทศ ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการที่เกิดจาก
การใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร และนํามาสูการที่องคกรกํากับดูแล
ดานคุณภาพจําเปนตองเสนอแนวคิดที่ใชสําหรับกํากับใหองคกรตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ จึง
จะรับรองหนวยงาน เชนการใหการรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เปน ปญหาตางๆดังกลาวขางตน
ลวนแตเปนปจจัยที่ทําใหมีความตองการนั กบริหารที่มี ศักยภาพสูงในการประยุกตความรูทางทฤษฎี การ
ศึกษาวิจัย และองคความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองคความรูทางพุทธศาสนา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง
และการแกไขปญหาดังกลาว
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จํ า เป น ในการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นการบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพ มี อ งค ค วามรู แ ละ
ประสบการณในลักษณะที่เปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
สร า งความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ประกอบกั บ ป จ จุ บั น ทางหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาฯ ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมทั้งทางดานคณาจารย ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ที่สามารถรองรั บการจัด การเรีย นการสอนและการศึกษาวิจั ยไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ ดังนั้น ทาง
ภาควิชารัฐศาสตร จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเปนการ
เปด กว างใหมีการเรี ยนรูในระดับ ที่สูงขึ้น ในศาสตรทางดานการบริหารที่ผ สมผสานแนวคิดทางดานพุทธ
ศาสนาโดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให
นําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศตอไป
5

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
นอกจากนั้นดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ
โดยเฉพาะในศาสตรที่เปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต ดวยแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรที่เขาถึงแกนแทของศาสตร เพื่อทําหนาที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองคความรูทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตรทางดานการบริหาร นอกจากนั้นยังตองประกอบดวยความสามารถที่สําคัญไมยิ่งหยอน
อันไดแก ทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและ
ความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการ
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ตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร จึง
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นในสถาบัน
๑๓.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะครุศาสตร วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
พระไตรปฎกหรือแกนธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใชอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับ
หลักสูตรเหลานี้ดวย
๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผูส อน และนิ สิ ต ในการพิ จ ารณาข อกํ า หนดรายวิช า การจัดการเรีย นการสอน และการประเมิน ผลการ
ดําเนินการ
๑๓.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควบคุมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดใหมีการศึกษารัฐประศาสนศาสตรประยุกตเขากับ
วิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร และคฤหั ส ถ ทั่ ว ไป อั น สอดคล อ งกั บ การที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ที่ไดทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปนที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถทั่วไป
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรประยุกตเขากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหนําความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรและเนนถึงความรูคูคุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา
1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจรัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสมและสามารถ
นําความรูนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมี - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. หรือ จากหลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมิน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
โดยเฉพาะคณะสงฆและองคกร
ตางๆ

๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ

กลยุทธ
- ติดตามประเมิน หลักสูต รอยา ง
สม่ําเสมอ
- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ความตองการของคณะสงฆ และ
องคการตางๆ
- นํ า แนวคิ ด รวมทั้ ง เทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร
- ติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู ใ ช
มหาบั ณ ฑิ ต หรื อ นายจ า งอย า ง
สม่ําเสมอ
- อ า จ า ร ย ทุ ก ค น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อาจารย ใ หม ต อ งเข า อบรม
เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต รกา รส อ น
รูปแบบตางๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ที่
ผู ส อนจะต อ งสามารถวั ด และ
ประเมินผลไดเปนอยางดี
- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
ก า ร ส อ น ใ ห ทํ า ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการแกองคกรภายนอก
- ส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า ความรู ทั้ ง
จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช จ ริ ง เ พื่ อ ทํ า
ประโยชน ใ ห แ ก อ งค ก รและ
ชุมชนตางๆ ได

หลักฐาน/ตัวบงชี้
หลักสูตร
- รายงานผลประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู ใ ช ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ
นายจาง

- ความสามารถในการวั ด และ
ประเมินผลของหลักสูตร
- ปริมาณงานบริการวิช าการต อ
อาจารยในหลักสูตร
- รายงานผลประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผูใชบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปน
ประโยชน ต อ ชุ ม ชนและความ
บรรลุผลสําเร็จ
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หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒
ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบ
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนที่ไมขัดกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
๑.๑.๒ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้
๑) แผน ก เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๑๒
หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
นับหนวยกิตไมนอยกวา ๙
หนวยกิต
ไมนับหนวยกิตไมนอยกวา (๑๒) หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๙ หนวยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต
จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
นับหนวยกิตไมนอยกวา ๙
หนวยกิต
ไมนับหนวยกิตไมนอยกวา (๑๒) หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๙ หนวยกิต
โดยผูศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
ดวยขอเขียน และหรือสอบปากเปลา
๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) มาใช
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โดยอนุโลม
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไมนอย
กวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิต
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบงเปนภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ พฤษภาคม - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ตุลาคม- มีนาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาเปนเปรียญธรรมเกาประโยค หรือ
๒.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒.๒.๓ ได รั บ ค า เฉลี่ ย สะสมในระดับ ปริญ ญาตรี ไมต่ํา กวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต ม ยกเว น ผู มี
ประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษา และ
๒.๒.๔ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรจะดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักการดังตอไปนี้
๑. ผูสมัครตองมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๒. ผูสมัครตองผานสอบขอเขียนวัดความรูในรายวิชาตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๓. ผูสอบผานขอเขียนตองสอบสัมภาษณในเนื้อหาตามขอ ๒ และความรูความสามารถดานอื่น ๆ
ตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

มคอ.๒_รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๙

นิสิต

๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา และ ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของ

ปญหาของนิสิตแรกเขา
ขาดความรูพื้นฐานในสาขาวิชา

กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารยที่
ทักษะในการวิจัย
ปรึกษาใหเปนกรณีพิเศษ
ลงทะเบีย นเรีย นวิช าภาษาอังกฤษพื้น ฐานสําหรับ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท และสร า งความคุ น เคยกั บ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โ ด ย ใ ช เ อ ก ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ประกอบการสอน
จัดคลีนิควิจัยไวใหนิสิตเขาปรึกษาเรื่องการวิจัยเปน
การเขียนโครงการวิจัย
การเฉพาะ
ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต
ระดับชั้นป

2560

ก
(๒)

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสิต

ข

10

45

10

45

จํานวนนิสิต(รูป/คน)
2561 2562
2563

ก
(๒)

10 45 10
10 45 10
10
20 90 30

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

10

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ
รายการรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
(8๐,๐๐๐ บาท/รูป/ป)
รายไดอื่นๆ (สุทธิ)
- รายรับจากงานวิจัย
- การบริการวิชาการ

ข

ก
(๒)

ข

45
45
45
13
5
45

ก
(๒)

ข

10

45

10 45
10 45
10 45
30 135

2564

ก
(๒)

ข

10

45

10 45
10 45
10 45
30 135

ประมาณรายรับในปงบประมาณ

2560

2561

4,4๐๐,๐๐0

8,8๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2562

2563

2564

9,8๐๐,๐๐๐ 9,8๐๐,๐๐๐ 9,8๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐
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รายการรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

2560
4,600,000

๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย

รายการจาย

๒๕๖๐

ประมาณรายรับในปงบประมาณ

2561
2562
2563
2564
9,1๐๐,๐๐๐ 10,2๐๐,๐๐๐ 10,3๐๐,๐๐๐ 10,4๐๐,๐๐๐

ประมาณความตองการในปงบประมาณ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบดําเนินการ
1,899,000 1,899,000 1,899,000
- คาตอบแทนบุคลากรประจํา
(5 x 31,650x ๑๒)
157,500
157,500
157,500
- คาตอบแทนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
(3 x 1๗,5๐๐ x ๑๒)
- คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ คา
1,000,000 1,000,000 1,000,000
เดินทาง คาที่พัก
- คาจัดซื้อหนังสือและวารสาร
- คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
500,000
500,000
500,000
งบลงทุน
500,000
500,000
500,000
- คาครุภณ
ั ฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบพัฒนาบุคลากร
100,000
100,000
100,000
4,156,500 4,156,500 4,156,500
รวม

๒๕๖๔

1,899,000 1,899,000
157,500

157,500

1,000,000 1,000,000
500,000

500,000

500,000

500,000

100,000 100,000
4,156,500 4,156,500

๒.๗ ระบบการศึกษา
ใช ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนตามขอ บัง คับ มหาวิ ทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยก
เลม)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ระดั บชาติ โดยให เปนไปตามข อบังคั บมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง
เอกสารแยกเลม)
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๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๓) หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้
๑) แผน ก เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๑๒
หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ ไมนอยกวา
๙
หนวยกิต
วิชาเอก ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา
๓๙ หนวยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต
จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ ไมนอยกวา
๙
หนวยกิต
วิชาเอก ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
สารนิพนธ
๖
หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา
๓๙ หนวยกิต
โดยผูศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย
ขอเขียน และหรือสอบปากเปลา
ตารางแสดงรายละเอียดในแตละแผนการศึกษา
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก (๑)
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหนวยกิต
-

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก (๒)

จํานวนหนวยกิต
แผน ข

๙

๙
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๑.๒ ไมนับหนวยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ
๓๙
๕. สารนิพนธ
๖. สอบประมวลความรู
รวมทั้งสิ้น
๓๙
หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต

(๙)
๑๒
๖
๑๒
๓๙

(12)
๑๒
๑๒
6
สอบ
๓๙

๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑)
ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตอง
นับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)
๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
๖๐๘ ๑๐๑
พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
608 102
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๘ ๑๐๓
รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๘ ๒๐1
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๘ 202
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(๓) (๓-๐-๔)
608 203
สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
3 (๓-2-6)
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ 102,608 201 และ ๖๐๐ ๒๐2 เปนวิชาบังคับไมนับ
หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๑๐4
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ 105
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๖๐๘ 204
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
608 205
การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓) หมวดวิชาเลือก: ไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๒06
การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
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๖๐๘ ๒07
๖๐๘ ๒08
608 209
๖๐๘ 210
608 211
608 212
๖๐๘ 213
608 214

การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
ระบบราชการและการเมืองไทย
การปกครองและการบริหารทองถิ่น
มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน

๔) วิทยานิพนธ
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๔๐๐
วิทยานิพนธ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

จํานวนหนวยกิต
๑๒ หนวยกิต

๓.๑.๕ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ข
๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
๖๐๘ ๑๐๑
พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
608 102
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๘ ๑๐๓
รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๘ ๒๐1
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๘ 202
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(๓) (๓-๐-๔)
608 203
สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
3 (๓-2-6)
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ 102,608 201 และ ๖๐๐ ๒๐2 เปนวิชาบังคับไมนับ
หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๑๐4
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ 105
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๖๐๘ 204
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
608 205
การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๒06
การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ
๖๐๘ ๒07
การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
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๖๐๘ ๒08
608 209
๖๐๘ 210
608 211
608 212
๖๐๘ 213
608 214

ระบบราชการและการเมืองไทย
การปกครองและการบริหารทองถิ่น
มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน

๔) สารนิพนธ
รหัส
รายวิชา
๖๐๘ ๕๐๐
สารนิพนธ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
จํานวนหนวยกิต
๖ หนวยกิต

ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ประกอบดวยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒)
ภาค
รหัสวิชา / รายวิชา
การศึกษา
๑
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*
608 102 ระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐5 ทฤษฎีองคการและการจัดการ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต
* วิชา ๖๐๘ ๑๐๑,608 102 เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
แผน ก. (๒)
(๓)
(๓)
๓
๓
๓
๙
6
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จํานวนหนวยกิต
ภาค
รหัสวิชา / รายวิชา
การศึกษา
แผน ก. (๒)
๒
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร*
(๓)
๖๐๘ ๒๐2 การบริหารทรัพยากรมนุษย*
(๓)
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
3
วิชาเอก
๖๐๘ ๒๐4 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา
๓
รวมนับหนวยกิต
๙
รวมไมนับหนวยกิต
6
* วิชา ๖๐๘ ๒๐1 และ ๖๐๐ ๒๐2 เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ภาค
รหัสวิชา / รายวิชา
การศึกษา
๓
วิชาบังคับ
๖๐๘ 203 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ
วิชาเอก
๖๐๘ 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา
รวมนับหนวยกิต
ภาคเรียน
๔

รหัสวิชา / รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
แผน ก. (๒)
๓
๓
๓
๙
จํานวนหนวยกิต
แผน ก. (๒)
๑๒
๑๒
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๘.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ข

ภาค
การศึกษา
๑
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๑๐๑
608 102
๖๐๘ ๑๐๓
วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐4
๖๐๘ ๑๐5

รหัสวิชา / รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
แผน ข.

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*
ระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร*
รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก

(๓)
(๓)
๓

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต
* วิชา ๖๐๘ ๑๐๑,608 102 เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

๓
๓
๙
6

ภาค
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา / รายวิชา
การศึกษา
แผน ข.
๒
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร*
(๓)
๖๐๘ ๒๐2 การบริหารทรัพยากรมนุษย*
(๓)
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
3
วิชาเอก
๖๐๘ ๒๐4 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา
3
รวมนับหนวยกิต
9
รวมไมนับหนวยกิต
6
* วิชา ๖๐๘ ๒๐1 และ ๖๐๐ ๒๐๒ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
แผน ข.

ภาค
รหัสวิชา / รายวิชา
การศึกษา
๓
วิชาบังคับ
๖๐๘ 203 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ
วิชาเอก
๖๐๘ 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา
รวมนับหนวยกิต
ภาคเรียน
๔

๓
๓
9
๑5
จํานวนหนวยกิต
แผน ก. (๒)

รหัสวิชา / รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ
รวม

๖
๖

๓.๑.๕

คําอธิบายรายวิชา
(ดูจากภาคผนวก ก)
๓.๒ ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิ
๓.๒.๑. อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผูชวย

ศาสตราจารย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

พระครูสังฆรักษเกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปฺโญ

บุษกร วัฒบุตร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
ศศ.ม.(การจัดการการ
พัฒนาสังคม)
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)

รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
พบ.ม.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย)
น.บ.(นิติศาสตร)
ศศ.บ.(ปรัชญาและ
ศาสนา)

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

มรภ.วไลอลง
กรณ
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มรภ.วไลอลง
กรณ
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช

ปที่สาํ เร็จ

2557
2548
2544

2555
2540
2549
2539

ภาระงานบรรยายในหลักสูตร
รายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร/ทฤษฎีองคการและการจัดการ/
การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร/สัมมนาการวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร/ทฤษฎีรฐั
ประศาสนศาสตร/การทํางานเปนทีม
และภาวะผูน ําแนวพุทธ/การบริหาร

การคลังและงบประมาณภาครัฐ

มคอ.๒_รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๑๘

ผูชวย
ศาสตราจารย

ธิติวุฒิ หมั่นมี

พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)

3.2.1.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจาร
ย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูสังฆรักษเกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปฺโญ

บุษกร วัฒบุตร

ธิติวุฒิ หมั่นมี

ผูชวย
อนุวตั กระสังข
ศาสตราจาร
ย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา
สังคม)
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
มรภ.วไลอลงกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

2557
2549
2547

ปที่สาํ เร็จ

2557
2548
2544

รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก/
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/การปกครองและการ
บริหารทองถิน่

ภาระงานบรรยายในหลักสูตร
รายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร/ทฤษฎีองคการและการจัดการ/
การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร/สัมมนาการวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร/ทฤษฎีรฐั
ประศาสนศาสตร/การทํางานเปนทีม
และภาวะผูน ําแนวพุทธ/การบริหาร

รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
พบ.ม.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย)
น.บ.(นิติศาสตร)
ศศ.บ.(ปรัชญาและ
ศาสนา)
พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)

มรภ.วไลอลงกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร

2555
2540

2557
2549
2547

รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก/
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/การปกครองและการ
บริหารทองถิน่

พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

2557
2553
2550

การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ/มิติทางเศรษฐกิจกับการ
บริหารภาครัฐ/นโยบายสาธารณะและ

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

2549
2539

การคลังและงบประมาณภาครัฐ

การวางแผน
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รอง
ศาสตราจารย

สุรินทร นิมยางกูร

Ph.D.(Development
Administration)
พธ.ม.(สถิติประยุกต)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร (นิดา)

Iowa State
University, U.S.A.
Chulalongkorn
University

2548
2517
2510

การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร/ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร/
การบริหารทรัพยากรมนุษย

๓.๒.๒. อาจารยพิเศษ/อาจารยบรรยายพิเศษ
B.A. (Political Development)
๑) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
๒)

รศ.พล.ท.ดร. วีระ วงศสรรค

๓)

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

๔)

รศ.ดร.สมาน งามสนิท

๕)

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

6

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

7

พระราชวรเมธี,ดร.

8

รศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม

M.A. (Com. Arts)
Ph.D.(Public Administration)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ.ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
M.A. (Communication Art)
B.A. (Government)
Ph.D.(Philosophy)
M.A.
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา)
Ph.D.(Philosophy)
M.A. (Philosophy)
พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา)
Ph.D. (Political Science)
M.A.(Politics)
พธ.บ.(มานุษยสังเคราะหศาสตร)

๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
๔.๑ คําอธิบายโดยยอ
การทําวิทยานิพนธคือการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภายใต
การดูแลของคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิต
แตละคนจนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิ ทยานิ พนธและตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือ
วิชาชีพตางๆ
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีหลักการ
สามารถประยุกตใชศาสตรทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐประศาสนศาสตรในสาขาวิชาตางๆ และผล
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การเรียนรูทั้ง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนที่นาพึงพอใจ
๔.๓ ชวงเวลา
ใหเ ปนไปตามระเบีย บบัณฑิตวิ ทยาลัยมหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วาดว ยวิธี ปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๔.๔ การสอบประมวลความรู (สําหรับการศึกษา แผน ข.)
นิสิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติทั้งขอเขียนและหรือสอบปากเปลาภายหลังจากที่ศึกษารายวิชา
ครบถวน และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยอยางนอย ๓ คนเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ใหมีกรรมการอยางนอย
๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน ซึ่งมิใชอาจารยที่ปรึกษา และใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
บริหารการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกณฑในการสอบผานและการสอบแกตัวใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วาดว ยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ข อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๕๔๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุมวิชาที่นิสิตเลือกเรียน นิสิตตองสอบ
ผานขอเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปลาจึงมีสิทธิ์นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ การประเมินผลการสอบขอเขียน
และปากเปลาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๕ การสอบปองกันวิทยานิพนธ
นิสิตตองสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตามที่โครงการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธาน ไดแก คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ทาน
ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธมีมติใหนิสิตปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ
ภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการแกไขและนําวิทยานิพนธที่ไดปรับปรุงแกไขแลวทั้งฉบับให
คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณา หากคณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบและ
ลงนามผลการสอบผาน จึงจะถือวานิสิตไดสอบปองกันวิทยานิพนธและผานการสอบที่สมบูรณเพื่อนําออกเผยแพร
ตอสาธารณะโดยตีพิมพผลงานดังกลาวในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีก ารใหค วามรูถึ ง การบริ ห ารที่ เ นน การใช ห ลัก ธรรมทาง
วิชาชีพ
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อน
ดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสันติ
๒. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
การใช ตํ า ราภาษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอน และใช
ภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย
๓. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงเสริ มใหมีการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใช
บริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ
๔. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมี มีการสรางภาวะความเปน ผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
วินัย
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัย
รวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือสงงาน
และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง
๕. ดานบุคลิกภาพ
มุงเนน การพัฒ นาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมื อ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดปญญา สวน
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การ
เขาสังคม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการ
วางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู
ทั้งทางภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย
๖. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง
การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิง
ลึก สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชนและนําไปประยุกตใช
งานที่จะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวของ
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๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของบุคคลอื่น
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้
๑. ฝ กฝนภาวะความเปนผู นํา ผู ตาม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ และการรับ ฟงความคิดเห็น ผูอื่นในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย
๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั้ ง ระหว า งกํ า ลั ง ศึ ก ษา และภายหลั ง สํ า เร็ จ
การศึ กษา ด ว ยวิ ธี การต า งๆ เช น การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้
๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด
๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมใน
การใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม
๓. ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ
๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล
๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหมหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชมหาบัณฑิต และประเมิน
จากผูปกครองของมหาบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม
ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๓. มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑. จั ดการเรี ยนรูโ ดยผู เรี ย นเปน ศูนยกลาง และมุงเนน ใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก
ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียนการสอนที่เนนหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการคิด
วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพื่อ
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู
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๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว
๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม
๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน
๕. การทําวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวของและวิทยานิพนธ
๖. การเรียนรูที่เนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและการปฏิ บัติของนิสิต ใหครอบคลุ มในทุ กดาน ดว ยวิธีการ
ดังตอไปนี้
๑. การทดสอบยอย
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค
๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม
๔. การนําเสนอผลงาน
๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน
๖. การสอบประมวลความรู
๗. การสอบวัดคุณสมบัติ
๘. การสอบวิทยานิพนธ
ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆที่
เกิดขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตร
๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆที่สรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่ศึกษาในขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้
๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๓. เนนการเรียนรูที่สามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา
๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
๓. การนําเสนอผลงาน
๔. การอธิบาย การตอบคําถาม
๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได
อยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการวางแผน วิเคราะหและแกปญหา
ที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมที่ซับซอน
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน
๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอื่นในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย
๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
๔. ฝกฝนการวางตัวที่เหมาะสมตอกาลเทศะ
๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง
๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามที่ดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ
ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองข อมู ล และใชห ลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคน ควาปญหา
เชื่อมโยงประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน การฟง
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาที่
สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้
เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะทั้งดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนควาและ
นําเสนองานทั้งเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีทั้งดวยตนเองและรวมกับผูอื่น การอภิปราย
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเมิ น ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด ว ยวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง
๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒ ) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่
ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร

มคอ.๒_รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒๖

๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวของ
๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของบุคคลอื่น
ดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๓. มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม
ดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆที่
เกิดขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตร
๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆที่สรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่ศึกษาในขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูก ารปฏิบัติตอไป
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได
อยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการวางแผน วิเคราะหและแกปญหา
ที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมที่ซับซอน
ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคั ดกรองข อมู ล และใชห ลัก ตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคน คว าปญหา
เชื่อมโยงประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน การฟง
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน

มคอ.๒_รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒๗

ทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาที่
สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง
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๕. ดานทักษะ
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๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
608 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตรใน
พระไตรปฎก
๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร
๖๐๘ 202 การบริหารทรัพยากรมนุษย
608 203 สัมมนาการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
วิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๖๐๘ ๑๐4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร

๑

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา

๒.ดานความรู

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๒
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รายวิชา
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๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

๑ ๒ ๓
๖๐๘ 105 ทฤษฎีองคการและการจัดการ ο ο •
๖๐๘ 204 นโยบายสาธารณะและการ
• • ο
วางแผน
608 205 การบริหารการคลังและ
ο • •
งบประมาณภาครัฐ
วิชาเลือก: แผน ก แบบ ก (๒) ไมนอย
กวา ๖ หนวยกิต แผน ข ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
๖๐๘ ๒06 การทํางานเปนทีมและภาวะ
ผูนําแนวพุทธ
๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๒08 ระบบราชการและการ
เมืองไทย
608 209การปกครองและการบริหาร
ทองถิ่น
๖๐๘ 210 มิติทางเศรษฐกิจกับการ
บริหารภาครัฐ
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๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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๓. ดานทักษะทาง
ปญญา

๒.ดานความรู

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ο ο ο

•

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

ο ο ο

•

ο

•

ο

ο

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

•

ο

ο

ο ο ο

•

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

•

ο ο ο

•

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

•

ο ο ο

•

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

•

มคอ.๒_รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๓๐

รายวิชา

608 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร
ระหวางประเทศ
608 212 สัมมนานโยบายสาธารณะและ
การบริหารงานสาธารณะ
๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน
วิทยานิพนธ
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
๖๐๘ ๕๐๐
สารนิพนธ

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห
๑.ดานคุณธรรม
๓. ดานทักษะทาง
๒.ดานความรู
การสื่อสาร
จริยธรรม
ปญญา
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
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๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๒๗
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนวานิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนอยางนอย
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ จะตอง
สอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออก
ขอสอบหรื อกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมิน แผนการสอนสัมพัน ธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตรเอง ระบบประกั นคุณภาพภายในระดับ คณะ และระบบประกั น
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
๑) สภาวะการได ง านทํ า ของมหาบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากการได ง านทํา ตรงตามสาขาวิ ช าหรื อ ใน
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ย วข อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมิน จากมหาบัณฑิตแตล ะรุน ที่สําเร็จ
การศึกษา
๒) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต
๓) ความพึ งพอใจของมหาบั ณฑิ ต ตอ ความรูความสามารถที่ได เรีย นรูจ ากหลัก สูตร ที่ใชใ นการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุ งหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ความพึงพอใจของผู ใชมหาบัณฑิ ตหรื อนายจ าง พรอมกับ เป ดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๕) ความเห็ น และข อเสนอแนะจากอาจารย พิ เศษและผูท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ตอ ผลสัม ฤทธิ์ท าง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
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- จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
- จํานวนสิทธิบัตร
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบดวย
- บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอน
และมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางสมประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกาและอาจารยใหม โดยการสนับดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
๒.๒ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๒.๓ การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
๒.๔ มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๕ สงเสริมการทําวิ จัยสรางองคความรูใหมเป นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
จัดใหมีมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทํารายวิชา) แตละรายวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตร พรอมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการตามรายละเอียดตอไปนี้
- มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- มี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รทั้ ง อาจารย ป ระจํ า อาจารย พิ เ ศษ (ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
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วิ ท ยานิ พ นธ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
- มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย
- มีการประเมินและวิเคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน
- มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
โดยให ดํา เนิ น การตามข อบั งคั บ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) ในหัวขอหลัก ดังนี้
- การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
- การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู
- การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะสังคมศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ดังนี้
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีตําราภาษาไทย
๑๓,๒๖๐
เลม
ตําราภาษาอังกฤษ
๓,๒๓๑
เลม
วารสารภาษาไทย
๔๐๐
ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ
๓๒
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูลออนไลน
๑,๓๐๐ ชื่อเรื่อง
นอกจากนี้ ยั งมี สื่ อการศึ ก ษาในรูป แบบอื่ น ๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่ , หนั งสื อ
อิเล็ กทรอนิ กส และบริการหองสมุ ดผานระบบอิน เทอร เน็ต ทั่ว ประเทศ (Journal-Link) และฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับหองสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแต
ละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือดวย และในสวนของคณะฯจะมีการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพื่อใหบริการหองสมุด
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ยอยดวย
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุดประจํา
คณะสังคมศาสตรและทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร,รัฐศาสตร,เศรษฐศาสตร,นิติศาสตรและวิทยาการจัดการและหรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ
๓.๒. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดมหาบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค
๓.๓. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ
มาใหกับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญา
เอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนั บสนุน ควรมีวุ ฒิป ริญ ญาโทที่เกี่ยวของกับ ภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรูดานรั ฐ
ประศาสนศาสตร รัฐศาสตร หรือดานการจัดการ
๔.๒. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก
๕. การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต
๕.๑. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได
นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู และการวิจัย และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพื่อใหนิสิตได
มีการพัฒนาตนเอง
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๕.๒. การอุทธรณของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
- มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป
- มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา)
- มี ก ารติ ด ตามการพั ฒ นาอาชี พ และความก า วหน า ในการทํ า งานของมหาบั ณ ฑิ ต เพื่ อให ไ ด ข อ มู ล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวากึ่งหนึ่ง มีสวนรวม เพื่อ
วางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ
1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
1.3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
1.4 จัดทํารายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิช าและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ75
(สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในปแรก)
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
3. นักศึกษา
3.1 มีระบบและกลไกการรับสมัครนิสติ /นักศึกษา
และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 มี การควบคุ มการดู แ ลการให คําปรึก ษาวิช าการ และแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
4. อาจารย
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง เชน การศึกษา/อบรมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน เอกสาร/ตําราหรือการทําวิจัยในแตละปการศึกษาฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.2 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4)ที่เปด
สอนแตละปการศึกษา(ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนปสุดทาย)
5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การ
ตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
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หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดํ า เนิ น การประเมิ น จากนิ สิต โดยติดตามจากผลการทํ าวิ ทยานิ พ นธ ซึ่งอาจารยส ามารถ
ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับศิษย
เกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม
๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใช
มหาบัณฑิต
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย ๓ คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ
ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชมหาบัณฑิตอยูเสมอ
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เอกสารแนบ
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ภาคผนวก ก

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๖๐๘ ๑๐๑

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การ
บริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองคการของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่ง
การ การติดตอประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองคการ นโยบาย
สาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตรในประเทศไทย แนวโนมกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไทยใน
อนาคต
๖๐๘ ๑๐2

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ที่นิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อสร า งกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย สมมติ ฐ านและการทดสอบสมมติ ฐ าน การ
ออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพื่อแปลความหมายขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง
๖๐๘ ๑๐๓

รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๓ (๓-๐-๖)
(Public Administration in Tipitaka)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตรที่ปรากฏในพระไตรปฎก ประกอบดวย
เรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร การวินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงาน การ
ติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารงาน โดยเนนหลักการและหลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใชใน
การบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน
สังคมไทย
๖๐๘ ๒๐1

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Public Administration)
ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน ใน
ประเด็นความสัมพันธระหวางการฟง พูด อาน เขียน กระบวนการอานเอกสารวิชาการขององคความรูตาง ๆ

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓๗
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรโดยการมุงเนนการคนควาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ
สื่อ Social network และฝกทักษะตาง ๆ จากการการอาน การฟง การเขียน การนําเสนองานผานเอกสาร
ทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี้
๖๐๘ 202

การบริหารทรัพยากรมนุษย
(๓) (๓-๐-๖)
(Human Resource Management)
ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย ต ามแนวพุ ทธศาสนาด ว ยการออกแบบการ
วิเคราะห และการวิเคราะห เพื่อจัด แบงตํ าแหนงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการ
พัฒนา กระบวนการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ การใชวินัยควบคุม การประเมินผล
การกํ าหนดงาน หรื อการออกแบบงาน ประกอบกับ การเชื่ อ มโยงระหว างบุ ค คล และองคก าร ลั กษณะ
ทรัพยากรบุคคลที่องคการตองการ โดยพิจารณาถึงการกําหนดงานทั้งระบบดวยการศึกษาองคประกอบของ
องคการ สภาพแวดลอม ดานพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ปี ระกอบดวยพุทธบริษัท
4 ในพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๒๐3

สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration)
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสาน
วิธี โดยมุงศึกษาการนําหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกตหรือบูรณาการเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
และพัฒนาองคความรูในทางรัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรทางพระพุทธศาสนา

๖๐๐ ๒๐๕

กรรมฐาน
3 (3-2-6)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานที่ปรากฎในคัมภีรพระไตรปฎกอรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษา
อารมณของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน
๙.๒
๖๐๘ ๑๐4

วิชาเอก
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
(Public Administration Theory)
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศึกษาคนควา
ทางดานการบริหารงานภาครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้ง

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓๘
ทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ การ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทาง
เศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความ
รับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม บริการสาธารณะ การ
ปกครองและการบริหารทองถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสําหรับผูบริหารรัฐกิจ
๖๐๘ 1๐5

ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Organization and Management Theory)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญขององคการและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอยางการ
จัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นที่เกี่ยวกับองคการประกอบดวย รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชา
ขององค การภาครั ฐ และเอกชน พฤติ กรรมมนุ ษย ในองค การ เทคนิ คและการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู การควบคุม และ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
๖๐๘ 204

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓ (๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการกําหนด
นโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห
นโยบายสาธารณะดานตางๆ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ
โครงการสาธารณะ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนําแผนไป
ปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เนนถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐ
รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา
๖๐๘ 205

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
๓(๓-๐-๖)
(Public Finance and Budget Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการ
คลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ
หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ ปญหา การงบประมาณของ
ภาครัฐ

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓๙
๙.๓ วิชาเลือก
๖๐๘ 206 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Team Working and Buddhist Leadership)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสรางทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม
วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชนและ
อุปสรรคในการทํางานเปนทีม การกําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม ทักษะที่จําเปนในการ
สรางทีมงานที่มีประสิทธิผล การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟูทีมงาน การลดความขัดแยงระหวาง
กลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการทํางานเปนทีม
และศึกษาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพื้นฐานเรื่องผูนําทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผูนําในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะที่จําเปนซึ่งเปนคุณสมบัติของผูนํา
ยุคใหม โดยเนนภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาและการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในความเปนผูนําที่
ดี
๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Data Analysis in Public Administration)
ศึกษาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ประเภทของขอมูลทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริ มาณโดยการใชโปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิจัย ทั้งสถิ ติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
๖๐๘ ๒08

ระบบราชการและการเมืองไทย
๓ (๓-๐-๖)
(Bureaucratic System and Thai Politics)
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการของกั บ ระบบราชการและการเมื อ ง
ความสัมพันธระหวางระบบราชการกับการเมือง ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการตางประเทศ
ที่มีอิทธิพลตอการบริหารราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย
ระบบการเมื องไทย การปฏิ รู ป การเมื องไทย ความปรองดองและสมานฉั น ท ทางการเมื อ ง แนวโน มและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการและการเมืองของไทย ระบบราชการและการเมืองมีสวนสัมพันธกับระบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ
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การปกครองและการบริหารทองถิ่น
๓(๓-๐-๖)
(Government and Administration)
ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอํานาจ ความหมาย ความสําคัญ และขอดีขอเสีย
ของการปกครองสวนทองถิ่น ความเปนมาของการปกครองสวนทองถิ่นของไทย การปกครองสวนทองถิ่น
ระบบการบริหาร รูปแบบและโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดองคกร การบริหารงานองคกร
สวนทองถิ่ น การมีส วนร วมของประชาชนในการบริหาร การบริ หารองคกรส วนทองถิ่น ของไทย ลักษณะ

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔๐
องคการปกครองสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบัน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ทั้งในแงรูปแบบการจัดตั้งโครงสราง รายได อํานาจหนาที่ และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาสวนทองถิ่น ผูบริหารสวนทองถิ่นและแนวโนมการบริหารสวนทองถิ่นของไทย
๖๐๘ ๒10 มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ
๓(๓-๐-๖)
(Dimension Economy and Public Administration)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาค มหภาค สภาพทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยที่มผี ลกระทบตอเศรษฐกิจ นโยบายดานเศรษฐกิจของภาครัฐ การจัดหาและการใชทรัพยากร
การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนว
ทางการแกไขปญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได
๖๐๘ 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on International Public Administration)
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศตางๆ ตามหัวขอที่
กําหนด โดยเนนรัฐประศาสนศาสตรในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเปนสําคัญ
๖๐๘ 212 สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Development Administration)
สัมมนานโยบายและการบริห ารงานสาธารณะตามหัวขอที่กําหนด โดยเนน นโยบายการ
บริหารงานสาธารณะที่กําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน
๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Directed Studies in Public Administration)
ศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนการศึกษาตามแนวแนะในรัฐ
ประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารยประจํารายวิชานี้
608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน
๓(๓-๐-๖)
(Law on Public Human Capital in ASEAN)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย ในมิติตาง ๆ เชน ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไดแกกฏหมายที่
เกี่ ย วข องกั บ การบริ ห ารทุ น มนุ ษย ภ าครัฐ ไมวาจะเปน ราชการฝ ายพลเรือน รัฐ วิส าหกิจ องคการมหาชน
หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ซึ่งใน

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔๑
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย สัญญาจางแรงงาน การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ
คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน
๙.๔ วิทยานิพนธ
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
(Thesis)
ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเขมขน ในองคความรูทางดานรัฐประศาสน
ศาสตรที่สามารถประยุกตหลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา
ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ
๙.๕ สารนิพนธ
๖๐๘ ๕๐๐
สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
(Research Paper)
ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ใหไดองคความรูตามขอบขายสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ที่ผสมรวม ประยุกตใชองคความรู และหลักการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
ขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔๒

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรกับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔๓

ภาคผนวก ค

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔๔

ภาคผนวก ค

มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

๑

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงสรางหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕

๑. หลักสูตร
๑.๑. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๓๙ หนวยกิต
๑.๒. โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต ร แบ ง เป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่
กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้
๑) แผน ก เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙
หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวย
กิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และ
ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
นับหนวยกิต
๙ หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
(๙) หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๑. หลักสูตร
๑.๑. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๓๙ หนวยกิต
๑.๒. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไว
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบงการศึกษา เปน
๒ แผนดังนี้
๑) แผน ก เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต
และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพ
การศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
นับหนวยกิต
๙ หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
(๑๒) หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต

หมายเหตุ

เพิ่มวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต ๑
รายวิชา

โครงสรางหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕
โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และ
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสาร
ทําสารนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
นิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเอก
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
นับหนวยกิต
๙ หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
(๑๒) หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
วิชาเลือก ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต
สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต

หมายเหตุ

เพิ่มวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต ๑
รายวิชา

๒

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาบังคับ
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๖๐๘ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ ๒๐๔ การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ
๖๐๘ ๓๐๕ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน*

๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ ๑๐2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร*
๖๐๘ 202 การบริหารทรัพยากรมนุษย*
608 203 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธพุทธบูรณาการ
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน

หมายเหตุ : * เปนรายวิชาที่บังคับเรียนแตไมนับหนวยกิต
วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐๖ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๒๐๗ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๖๐๘ ๑๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๓๐๙ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
วิชาเลือก
๖๐๘ ๒๑๐ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๒๑๑ ภาวะผูนําแนวพุทธ
๖๐๘ ๒๑๒ การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๒๑๓ การบริหารการเงินและการคลัง
๖๐๘ ๒๑๔ ระบบการเมืองและราชการไทย
๖๐๘ ๒๑๕ ระบบเศรษฐกิจของไทย

หมายเหตุ : * เปนรายวิชาที่บังคับเรียนแตไมนับหนวยกิต
วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ 105 ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๖๐๘ 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
608 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
วิชาเลือก
๖๐๘ ๒06 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ
๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๒08 ระบบราชการและการเมืองไทย
608 209 การปกครองและการบริหารทองถิ่น
608 210 มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ

วิชาบังคับ

๓

๖๐๘ ๓๑๖ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
๖๐๘ ๓๑๗ สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ
๖๐๘ ๓๑๘ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
-

๖๐๘ 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
๖๐๘ 212 สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ
๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน

วิทยานิพนธ
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ

วิทยานิพนธ
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ

สารนิพนธ
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ

สารนิพนธ
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ

๔

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
ก. วิชาบังคับ
๙ หนวยกิต
๖๐๘ ๑๐๑
พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
(๓)(๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและความหมายของรัฐประศาสนศาสตร
พัฒ นาการของรั ฐ ประศาสนศาสตร การบริ ห ารรัฐ กิจ กับ การบริห ารธุร กิจ
นโยบายของรัฐและการวางแผน ปจจัยแวดลอมทางดานรัฐประศาสนศาสตร การ
บริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองคการของรัฐ การบริหารการคลัง
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ การติดตอ
ประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย และการบริหารงาน
ของคณะสงฆ
๖๐๘ ๑๐๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร เกณฑเบื้องตนของระเบียบ
วิธีวิจัยทั่วไป การสรางทฤษฎีและขอสมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ วิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ และวิธีการนําเสนองานวิจัย
และการศึกษาผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ทั้งนี้ ใหผูเรียนเขียนโครงราง
การวิจัยอยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง (เดิมอยูหมวดวิชาเอก)

๕

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
หมายเหตุ
ก. วิชาบังคับ
๙ หนวยกิต
คงเดิม
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*
(๓)(๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสน ปรับรหัส
ศาสตร พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ วิชา,แนว
นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุง สังเขป
องคการของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ การติดตอ รายวิชา
ประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองคการ
นโยบายสาธารณะ การศึ ก ษารั ฐ ประศาสนศาสตร ใ นประเทศไทย แนวโน ม
กระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไทยในอนาคต
๖๐๘ ๑๐2
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ที่นิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่ง ปรับมาจาก
ครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสรางกรอบ วิชาเอกและ
แนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ปรับแนว
การกําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวม สังเขป
ข อ มู ล วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การประมวลผลและการวิ เ คราะห เ พื่ อ แปล รายวิชา
ความหมายขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการ
วิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
๖๐๘ ๑๐๓
รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๓(๓-๐-๖)
(Public Administration in Tipitaka)
ศึ กษาแนวคิ ด สํ า คั ญ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตรที่ ป รากฏในพระไตรปฎ ก
ประกอบดวยเรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร การวินิจฉัย
สั่งการ การติดตอประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ธรร
มาภิบาลสําหรับการบริหารงาน เปนตน และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐ
ประศาสนศาสตรในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมไทย
๖๐๘ ๒๐๒

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓)(๓-๐-๖)
(English for Public Administration)
ฝกทักษะและกลวิธีในการอาน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความพรอมในการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และเทคนิคในการอาน
บทความหรือขอความจากตําราในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๖๐๘ ๒๐๔
การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการพั ฒ นาตามแนว
พระพุทธศาสนา สภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในสําหรับการ
บริหารการพัฒนา ปจจัยสําคัญที่สงเสริม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ การปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อการพัฒนาเชิงพุทธ การบริหารการ
พัฒนาในประเทศไทยตามแนวพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๓๐๕
การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Human Resource Management)
ศึกษาแนวคิดทั่วไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย และแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยผานวิสัยทัศน ภารกิจและ

๖

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
หมายเหตุ
๖๐๘ ๑๐๓
รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก
๓(๓-๐-๖)
(Public Administration in Tipitaka)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ นวคิ ด สํ า คั ญ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ที่ ป รากฏใน ปรับแนว
พระไตรปฎก ประกอบดวยเรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร สังเขป
การวินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา การ รายวิชา
จัดการทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารงาน โดยเนนหลักการและหลักธรรมในพระไตรปฎก
มาประยุกตใชในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสนศาสตร
ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในสังคมไทย
๖๐๘ ๒๐1
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓)(๓-๐-๖)
(English for Public Administration)
ศึกษาพัฒ นาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พู ด ปรับรหัส
อาน และเขีย น ในประเด็ นความสัมพันธ ระหวางการฟง พู ด อ าน เขีย น วิชาและ
กระบวนการอานเอกสารวิชาการขององคความรูตาง ๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสน แนวสังเขป
ศาสตร โ ดยการมุ ง เน น การค น คว า เอกสารทางวิ ช าการ งานวิ จั ย วารสาร รายวิชา
หนังสือพิมพ สื่อ Social network และฝกทักษะตาง ๆ จากการการอาน การฟง
การเขียน การนําเสนองานผานเอกสารทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี้

ยุบรวมกับ
รายวิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตรใน
พระไตรปฎก

๖๐๘ 202

การบริหารทรัพยากรมนุษย
(๓)(๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Human Resource Management)
รายวิชา,
ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต ามแนวพุ ท ธ ชื่อรายวิชา
ศาสนาดวยการออกแบบการวิเคราะห และการวิเคราะห เพื่อจัดแบงตําแหนงงาน และแนว

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
วั ตถุ ประสงค ด านทรั พยากรมนุ ษย อั นประกอบด วย การวางแผนกําลั งคน การ
วางแผนอาชีพ การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การจูงใจ และการ
ธํ า รงรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย โ ดยการประยุ ก ต เ ข ากั บ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารทาง
พระพุทธศาสนา และหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ย วของกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๒)(๒-๐-๔)
(Buddhist Meditation)
ศึ ก ษาหลั ก สมถกรรมฐานและวิ ป ส สนากรรมฐานที่ ป รากฎในคั ม ภี ร
พระไตรปฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจาก
การเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และ
วิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน

๗

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
หมายเหตุ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ สังเขป
บรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการพัฒนา รายวิชา
กระบวนการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพัน ธ การใชวินั ย
ควบคุม การประเมินผล การกําหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการ
เชื่อมโยงระหวางบุคคล และองคการ ลักษณะทรัพยากรบุคคลที่องคการตองการ
โดยพิจารณาถึงการกําหนดงานทั้งระบบดวยการศึกษาองคประกอบขององคการ
สภาพแวดล อ ม ด า นพฤติ ก รรม รวมทั้ งกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่
ประกอบดวยพุทธบริษัท 4 ในพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๒๐3 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเ ชิงพุทธบูรณาการ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist
integration)
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เพิ่มรายวิชา
ใหม
เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี โดยมุงศึกษาการนําหลักการและหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตหรือบูรณาการเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในทาง
รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรทางพระพุทธศาสนา
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
3 (๓-2-6)
(Buddhist Meditation)
ศึ ก ษาหลั ก สมถกรรมฐานและวิ ป ส สนากรรมฐานที่ ป รากฎในคั ม ภี ร
พระไตรปฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐาน คงเดิม
และวิปสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และ
วิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
ข. วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐๖

๑๒ หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
(Public Administration Theory)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาการของ
ทฤษฎี รั ฐ ประศาสนศาสตร ใ นยุ คต า งๆ จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยเน น ทฤษฎี ท างรั ฐ
ประศาสนศาสตรสมัยใหม เนื้อหาของวิชาพิจารณาถึงขอบขายแนวความคิด
ตางๆ ในแงของขอสมมติฐาน รูปแบบ คานิยม ปรัชญาของแตละทฤษฎีเปนหลัก
รวมถึงแนวโนมของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรในอนาคต

๖๐๘ ๒๐๗

ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
(Organization and Management Theory)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญขององคการและการจัดการ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองคการและการจัดการในยุคตางๆ จนถึงปจจุบัน องคการแบบประยุกตวิธี
ตางๆ ในการนําเอาความรูเรื่ององคการไปใชกับสภาพความเปนจริง หลักเกณฑ
ในการวิเคราะหตัวแปรทางองคการที่สําคัญๆ เชน ทิศทางองคการ กลไกองคการ
ระบบการตัด สิน ใจและกระบวนการนโยบาย การจัดองคการที่นักวิชาการ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรได ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องแลว การจัดการองคการ
สมัยใหม การเสนอรูปแบบการจัดองคการที่พึงประสงคในปจจุบัน ศึกษากรณี
ตัวอยางการจัดองคการทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ข. วิชาเอก
๖๐๘ ๑๐4

๘

หมายเหตุ

๑๒ หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
(Public Administration Theory)
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร ศึกษาคนควาทางดานการบริหารงานภาครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับ
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและ
เทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมาย
ปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับ
การบริห ารภาครัฐ การตลาดสําหรับ รัฐ ประศาสนศาสตร การบริห ารรัฐ กิ จ
เปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหาร
สาธารณะแนวใหม บริการสาธารณะ การปกครองและการบริหารทองถิ่น ธรรมาภิ
บาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสําหรับผูบริหารรัฐกิจ
๖๐๘ 105
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
(Organization Theory and Management)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญขององคการและการจัดการ รวมถึงศึกษา
กรณี ตั ว อย า งการจั ด การทางพระพุ ท ธศาสนาประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ องค ก าร
ประกอบดว ย รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับ บัญชาขององคการภาครัฐและ
เอกชน พฤติกรรมมนุษยในองคการ เทคนิคและการบริห ารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการ
เรียนรู การควบคุม และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ

ปรับรหัส
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร เกณฑเบื้องตนของระเบียบ
วิธีวิจัยทั่วไป การสรางทฤษฎีและขอสมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ วิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ และวิธีการนําเสนองานวิจัย
และการศึกษาผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ทั้งนี้ ใหผูเรียนเขียนโครงราง
การวิจัยอยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง
๖๐๘ ๓๐๙
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓(๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การกําหนดนโยบาย
การนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะหและการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
เนนการกําหนดและการวิเคราะหนโยบายสาธารณะที่ไดมีการดําเนินการอยูใน
ปจจุบันเปนสําคัญ และการกําหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลตอการสงเสริมและ
ทะนุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนา ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ ธี ก ารวางแผน ประเภท
กระบวนการและการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการประเมินแผน
รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๙
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๖๐๘ ๑๐๘

ปรับไปเปน
วิชาบังคับ

๖๐๘ 204

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓(๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภท ปรับรหัส
และวิธีการกําหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนด รายวิชา
ทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตางๆ การนํา และแนว
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ สังเขป
สาธารณะ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน รายวิชา
การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน
เนนถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทาง
พระพุทธศาสนา
๖๐๘ 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา
(Public Finance and Budget Administration)
ใหม
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี นโยบายเกี่ ย วกั บ การคลั ง และ
งบประมาณ ระบบการคลั ง นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลั ง นโยบาย
การเงิ น ของรั ฐ ระบบภาษี อ ากร รายรั บ รายจ า ยของรั ฐ หนี้ ส าธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิ ค และการวิ เ คราะห ง บประมาณ ป ญ หา
การงบประมาณของภาครัฐ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๑๐

หมายเหตุ

ค. วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก (๒) ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๖๐๘ ๒๑๐ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
(Administration of Buddhist Affairs)
ศึ ก ษากลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานของ
พระพุทธศาสนา ตามแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ ประกอบดวยงาน
การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห
และการสาธารณสงเคราะห
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ของ
พระพุทธศาสนา

ค. วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก (๒) ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

๖๐๘ ๒๑๑ ภาวะผูนําแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวทางของพระพุทธเจา การ
บริหารจัดการเพื่อความเปนผูนําตามแนวทางพระพุทธศาสนา พุทธธรรมสําหรับ
การสรางภาวะผูนํา กระบวนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความเปนผูนํา
ตามแนวพุ ทธ รวมทั้ งศึกษาผู นําสงฆ ทั้งในอดีตและปจจุ บั นที่เป นต นแบบของ
พุทธศาสนิกชนอีกดวย

๖๐๘ 206 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Team Working and Buddhist Leadership)
ศึกษาความหมายและความสํ าคั ญของการสร างทีมงาน แนวคิ ดเกี่ย วกั บการ
ทํางานเปนทีม วิธีการพัฒ นาการทํางานเปนทีม การวางแผนและการออกแบบ
ทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชนและอุปสรรคในการทํางานเปนทีม การ
กํา จัด ความไม เ ป น ระเบี ย บและความขั ด แย งในทีม ทัก ษะที่ จํา เป น ในการสร า ง ปรับรหัส
ทีมงานที่มีประสิทธิผล การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟูทีมงาน การลด วิชา,ชื่อวิชา
ความขัดแยงระหวางกลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข การนําหลัก และแนว
พุทธธรรมมาประยุกต ใชใ นการทํา งานเปน ทีม และศึกษาศึก ษาเกี่ย วกับ ทฤษฎี สังเขป
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานเรื่ อ งผู นํ า ทั้ ง จากอดี ต จนถึ ง ทฤษฎี ผู นํ า ในการ รายวิชา
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผูนําในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะที่จําเปน
ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูนํายุคใหม โดยเนนภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาและ
การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในความเปนผูนําที่ดี

ยุบรวมกับ
รายวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษยแนว
พุทธ(ใน
หมวดวิชา
บังคับ)

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
๖๐๘ ๒๑๒ การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Data Analysis in Public Administration)
ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ทั้งในแบบเชิงปริมาณ
และแบบเชิงคุณภาพ เชน การใชสถิติ การวิเคราะหภาษา การใชคอมพิวเตอร
การจํ าลองการเปรี ย บเที ย บ การวิ เ คราะห ขอมู ล ระดับ กลุม การใชโ ปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร การวิเคราะหการใชพระไตรปฎกฉบับ
คอมพิวเตอร เปนตน
๖๐๘ ๒๑๓ การบริหารการเงินและการคลัง
๓(๓-๐-๖)
(Financial and Fiscal Administration)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ท างการบริ ห ารการเงิ น และการคลั ง รายรั บ และ
รายจายของรัฐบาล การใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนา
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่มีตอระบบการเงินและการคลังของไทย
ปญหาอุปสรรคและวิธีแกไขเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังของไทยใน
ปจ จุบั น วิ ธี การนํ าหลั กการบริ ห ารการเงิ น และการคลังมาประยุกตใชในการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๒๑๔ ระบบการเมืองและราชการไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Politics and Bureaucratic System)
ศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการเมืองและราชการ
ไทย วิวัฒนาการและปญหาทางการเมืองและราชการไทย ความสัมพันธระหวาง
องค ป ระกอบต า ง ๆ ของระบบทั้ ง สอง ตั ว แปรหลั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและระบบราชการไทย ความสัมพันธของปจจัยทาง
การเมืองและระบบราชการตอธุรกิจและการบริหารในองคการ ปญหาและแนว
ทางแกไขระบบการเมืองและราชการไทยในปจจุบัน ระบบการเมืองและราชการ
ไทยที่มีสวนสัมพันธกับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๑๑

หมายเหตุ

๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Data Analysis in Public Administration)
ปรับรหัส
ศึกษาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ประเภทของขอมูลทั้งขอมูล วิชา,ชื่อวิชา
เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ เทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เช น การ และแนว
วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หา เทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยการใช สังเขป
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ทั้ ง สถิ ติ รายวิชา
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
ปรับไปเปน
รายวิชาการ
บริหารการ
คลังและ
งบประมาณ
ภาครัฐ(ใน
หมวด
วิชาเอก)
๖๐๘ ๒08 ระบบราชการและการเมืองไทย
๓(๓-๐-๖)
(Bureaucratic System and Thai Politics)
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการของกั บ ระบบ
ราชการและการเมื อง ความสัมพั น ธร ะหวางระบบราชการกับ การเมือ ง ป จ จั ย
แวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการตางประเทศที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
ราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย
ระบบการเมืองไทย การปฏิรูปการเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันททาง
การเมือง แนวโนมและกรณีศึกษาเกี่ย วกับ ระบบราชการและการเมืองของไทย
ระบบราชการและการเมืองมีสวนสัมพันธกับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ

ปรับรหัส
วิชา, ชื่อ
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)

๖๐๘ ๒๑๕ ระบบเศรษฐกิจของไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Economic System)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยที่สําคัญเกี่ยวกับ
การวิ เ คราะห ร ะบบเศรษฐกิ จ ของไทย ป ญ หาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทย
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิด
ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของไทย และแนวคิ ด การพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจของไทยตามแนวพระพุทธศาสนา
๖๐๘ ๓๑๖ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on International Public Administration)
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศ
ตางๆ ตามหั ว ข อที่ กํา หนด โดยเน น รั ฐ ประศาสนศาสตรในภูมิภ าคประชาคม
อาเซียนเปนสําคัญ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๑๒

หมายเหตุ

608 209 การปกครองและการบริหารทองถิ่น
๓(๓-๐-๖)
(Government and Administration)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การการกระจายอํ า นาจ ความหมาย
ความสําคัญ และขอดีขอเสียของการปกครองสวนทองถิ่น ความเปนมาของการ เพิ่มรายวิชา
ใหม
ปกครองสวนทองถิ่นของไทย การปกครองสวนทองถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสรา งขององคกรปกครองสว นทองถิ่น การจัดองคกร การบริห ารงาน
องคกรสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองคกร
สวนทองถิ่นของไทย ลักษณะองคการปกครองสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบัน ไดแก
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร ทั้งในแงรูปแบบการจัดตั้งโครงสราง รายได อํานาจหนาที่ และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาสวนทองถิ่น ผูบริหารสวนทองถิ่นและแนวโนมการบริหาร
สวนทองถิ่นของไทย
๖๐๘ ๒๑0 มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Dimension Economy and Public Administration)
วิชา,ชื่อวิชา
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาค มห และแนว
ภาค สภาพทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ นโยบายดานเศรษฐกิจ สังเขป
ของภาครัฐ การจัดหาและการใชทรัพยากร การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบัน รายวิชา
การเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไข
ปญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
๖๐๘ 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Seminar on International Public Administration)
รายวิชา
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศ
ตางๆ ตามหัวขอที่กําหนด โดยเนนรัฐประศาสนศาสตรในภูมิภาคประชาคมอาเซียน
เปนสําคัญ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
๖๐๘ ๓๑๗ สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Development Administration)
สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวขอที่กําหนด โดยเนน
นโยบายการบริหารงานสาธารณะที่กําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน
๖๐๘ ๓๑๘ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Directed Studies in Public Administration)
ศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปน
การศึกษาตามแนวแนะในรัฐประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ประจํารายวิชานี้

ง. วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
๑๒
Thesis
ศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๑๓

หมายเหตุ

๖๐๘ 212 สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Seminar on Development Administration)
รายวิชา
สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวขอที่กําหนด โดย
เนนนโยบายการบริหารงานสาธารณะที่กําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน
๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Directed Studies in Public Administration)
รายวิชา
ศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร
เปนการศึกษาตามแนวแนะในรัฐประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ประจํารายวิชานี้
608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน ๓(๓-๐-๖)
(Law on Public Human Capital in ASEAN)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย ในมิติตาง ๆ เชน ความ
สอดคล อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลความพร อมรั บ ผิ ด ดา นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไดแก เพิ่มรายวิชา
ใหม
กฏหมายที่เกี่ ยวข องกั บการบริ หารทุนมนุษย ภาครัฐไมวาจะเปนราชการฝ ายพล
เรือน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย สัญญาจางแรงงาน การคุมครองแรงงาน การแรงงาน
สัมพันธ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน
ง. วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
๑๒
Thesis
ศึ ก ษาวิ จั ย และนํ า เสนอผลการวิ จั ย ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระเข ม ข น ในองค ปรับแนว

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)
โดยศึ ก ษา ค น คว าด ว ยตนเองในป ญ หาหรื อ เรื่ อ งที่ น า สนใจในบริ บ ทของรั ฐ
ประศาสนศาสตร ที่ ส ามารถนํ า หลั ก ทางพระพุ ท ธศาสนาไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
สังคมไทยปจจุบัน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบของ
การนําเสนอวิทยานิพนธ
จ. การศึกษาอิสระ
๖ หนวยกิต
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ
๖
Research paper
ศึกษาคนควาดวยตนเองในปญหาหรือเรื่องที่นาสนใจในบริบทของรัฐประศาสน
ศาสตร ที่สามารถนําหลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสังคมไทยหรือเกี่ยวของ
กับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ภายใตการอนุญาต แนะนําและการควบคุมโดย
อาจารยที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ความรู ทางด านรัฐ ประศาสนศาสตร ที่ ส ามารถประยุกตห ลักพุทธธรรม คําสอน
ในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ
จ. สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ
๖
Research paper
ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ใหไดองคความรูตาม
ขอบขายสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่ผ สมรวม ประยุกตใชองคความรู และ
หลักการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอน
และรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ

๑๔

หมายเหตุ
สังเขป

ปรับแนว
สังเขป

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

------------------------------พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ,์ ผศ.ดร. ฉายา กิตตฺ ิปฺโ
นามสกุล สุขเหลือง
Phrakhrusangkharak Kiettisak BUDDHIST NAME Kittipañño SURNAME Suklueang
เลขประจําตัวประชาชน ๓๓๒๐๗๐๐๙๘๖๕๓๙
๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
ลําดับ
คุณวุฒิ
๑. พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๒. ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนา
๓.

สังคม)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)

ป พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
ประเทศ
๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ไทย
วิทยาลัย
๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไทย
(NIDA)
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 020/2551

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
ระดับที่สอน

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร
พุทธธรรมกับการบริหาร

ปริญญาโท

การวิเคราะหขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
หลักการฝกอบรมและการประชุม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
พระพุทธศาสนากับการบริหาร
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จํานวน
หนวยกิต

ช.ม./สัปดาห

ภาค/ปการศึกษา

๓
๒

๓
๒

๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

๓

๓

๒/๒๕๕๕

๓
๓

๓
๓

๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖

๓

๓

๑/๒๕๕๖

๒
๓

๒
๓

๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖

ระดับที่สอน

รายวิชาที่สอน

ปริญญาโท

การวิเคราะหขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
หลักการฝกอบรมและการประชุม
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการจัดการ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
พระพุทธศาสนากับการบริหาร
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
การวิเคราะหขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการจัดการ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

จํานวน
หนวยกิต

ช.ม./สัปดาห

ภาค/ปการศึกษา

๓

๓

๒/๒๕๕๖

๓
๓
๓

๓
๓
๓

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗

๓
๓

๓
๓

๒/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗

๓

๓

๒/๒๕๕๗

๓

๓

๑/๒๕๕๘

๓
๓

๓
๓

๑/๒๕๕๘
๑/๒๕๕๘

๕. ผลงานทางวิชาการ
๕.๑ บทความทางวิชาการ
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (๒๕๕๖). “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๒
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
(วารสารที่อยูในระบบ TCI ฐาน ๑)
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่องและการ
เขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๓ ฉบับที่
๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
(วารสารที่อยูในระบบ TCI ฐาน ๑)
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”. ใน
รวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครู สั ง ฆรั ก ษ เ กี ย รติ ศั ก ดิ์ กิ ตฺ ติ ป ฺ โ . (๒๕๕๗). “การพั ฒ นาภาวะผู นํ า วิ ถี พุ ท ธในยุ ค โลกาภิ วั ต น ”.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗).
กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาสนไทย การพิมพ. (วารสารที่อยูในระบบ TCI ฐาน ๒)
พระครูสังฆรักษเกีย รติศักดิ์ กิตฺติป ฺโ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัด การองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพื่ อการ
เสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ปที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาสนไทย การ
พิมพ. (วารสารที่อยูในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร”.
วารสาร มจร สั ง คมศาสตร ป ริ ท รรศน . ป ที่ ๓ ฉบั บ ที่ ๓ (กั น ยายน-ธั น วาคม ๒๕๕๗).
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยูในระบบ TCI ฐาน ๑)
๕.๒ งานวิจัย
พระครู สั ง ฆรั ก ษ เ กี ย รติ ศั ก ดิ์ กิ ตฺ ติ ป ฺ โ . (หั ว หน า โครงการวิ จั ย ). ๒๕๕๒. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (ผูรวมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อ
การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (หัวหนาโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาตอ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กําลังดําเนินการ)
๕.๓ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
พระครู สั ง ฆรั ก ษ เ กี ย รติ ศั ก ดิ์ กิ ตฺ ติ ป ฺ โ . (แต ง ร ว ม). (๒๕๕๔). การเมื อ งกั บ การปกครองของไทย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (แตงรวม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครู สั งฆรั กษ เ กี ยรติ ศักดิ์ กิตฺติป ฺ โ . (แต งรว ม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองคการและการจัด การเชิงพุทธ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครู สั งฆรั กษ เ กี ย รติ ศักดิ์ กิ ตฺติป ฺ โ , ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร. ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครู สั งฆรั กษ เ กี ย รติ ศัก ดิ์ กิ ตฺ ติ ป ฺ โ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางสั ง คมศาสตร . เชีย งใหม :
ประชากรธุรกิจ.

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

------------------------------ดร.บุษกร วัฒนบุตร
Asst. Prof. Dr.Busakorn Watthanabut
๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
ปที่สําเร็จ
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา)
๒๕๓๗
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ๒๕๔๐
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
๒๕๕๕

ชื่อสถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ

๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
-คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๔
๔.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณในการสอน
ระดับที่สอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท

รายวิชาที่สอน
การจัดการทรัพยากรมนุษยแนว
พุทธ
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
การจัดการโครงการชั้นสูง
ยุทธศาสตรการจัดการเชิงพุทธ
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ
การจัดการทรัพยสินทาง
พระพุทธศาสนา
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
การจัดการทรัพยากรมนุษยแนว
พุทธ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
สัมมนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
องคกร

จํานวน
หนวยกิต

ช.ม./สัปดาห

ภาค/ปการศึกษา

๓

๓

๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๓

๓

๓
๓

๓
๓

ฤดูรอน/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๗

๓
๓

๓
๓

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗

๓
๓

๓
๓

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗

๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
ฤดูรอน/๒๕๕๖

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
การจัดการทรัพยสินทาง
พระพุทธศาสนา

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
ฤดูรอน/๒๕๕๗
ฤดูรอน/๒๕๕๗

๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน
,๒๕๕๘.

1. บุษกร วัฒนบุตร,ดร., พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร, นนทบุรี : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จํากัด ,๒๕๕๖.
๒. บุษกร วัฒนบุตร,ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ . นนทบุรี : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จํากัด

๕.๒ งานวิจัย

1. บุษกร วัฒนบุตร และชัชวาล แอรมหลา. ( 2555 ) . นโยบายการอนุรักษลุมน้ํา : กรณีศึกษา
ลุมแมน้ําแมกลองตอนลาง. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน
จอมบึง .ราชบุรี.
2. ดร.บุษกร วัฒนบุตร และดร. วินัย ชุมชื่น . ( 2556 ) . การทุจริตการสอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ า นจอมบึง . มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง. ราชบุรี.
3. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม , พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (สุขเหลือง) ,ดร. บุษกร วัฒน
บุตร. (2557) . การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสรางสุขภาวะและ
การเรียนรูของสังคมไทย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
พระนครศรีอยุธยา
4. บุษกร วัฒนบุตร . ( 2557 ) . การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในการบริหารองคกรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา

๕.๓ บทความ

๕.๓.๑ International Conference

1. Busakorn Watthanabut, Dr. “The Human capital development in Buddhist way for
preparing of Southeast ASEAN Nations community” , Program of The 9th NRCT –
ICSSR Joint Seminar on “Social Science Challenges for Thailand and India” at
Bangkok Convention Centre, Centara Grand, Central World, Bangkok, Thailand.
Organized by the National Research Council of Thailand (NRCT) in Collaboration with
Indian Council of Social Science Research (ICSSR) , 19th – 20th August 2015 : 45-46.

2. Busakorn Watthanabut, Dr. “Human resource development for How to touch Panya
in Buddhism” , Program of The 2nd National and International Conference on
Administration and Management at KU Home, Bangkok, Thailand. Organized by
Political Science Association of Kasetsart University , 29th January 2016 : 45-46.

๕.๓.๒ บทความในวารสารที่อยูในฐาน TCI

๑. สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร., พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (สุขเหลือง),ดร. , บุษกร วัฒน
บุตร ,ดร..การบริหารจัดการองคกรเชิงพุ ทธบู รณาการเพื่ อการเสริมสร างสุขภาวะและการเรียนรูของ
สังคมไทย. สนั บ สนุ นโดยสํ านั กงานกองทุนสนับ สนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ ๕ ฉบับพิเศษ ตุลาคม ๒๕๕๗ ,
วารสารราย 6 เดือน : ๑-๒๑.
๒. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในการบริหารองคกรเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ ๖
ฉบับที่ ๑.( เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๔-๓๘.
๓. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต” . วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน ปที่ 4 ฉบับที่ 1 , มกราคม – เมษายน 2558. ( 2558 ) : ๖๕-๗๗.

๕.๓.๓ บทความในวารสาร
๑. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การบริหารงานสรางสรรค” . สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป 2556 (เอกสารงานรับปริญญามจร. 12 พ.ค. 2556):
๕๐๗-๕๒๐.
๒. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “องคกรหัวใจสีขาว” , 30 ป คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,(2556) : ๒๐๐-๒๑๑.
๓. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “Book review หัวใจสีขาว” . วารสารมจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 2
ฉบับที่ 2 , พฤษภาคม - สิงหาคม 2556. ( 2556 ) : ๑๙๓-๒๐๕.
๔. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “จริต ๖ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย” . วารสารมจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน ปที่ 2 ฉบับที๑่ , มกราคม - เมษายน 2556. ( 2556 ) : ๑๘๑-๑๙๘.
๕. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (สุขเหลือง) ,ดร., บุษกร วัฒนบุตร ,ดร., วันชัย สุขตาม, ดร.,
รัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการจากตะวันตกสูออมอกพระพุทธศาสนา. , 30 ป คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(2556) : ๑๓๗-๑๕๗.
๖. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “พุทธบูรณาการเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยแบบคนเกงคนดีภายใตสังคม
อาเซียน” . วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
จิตใจและสังคม. (23- 24 กรกฎาคม 2557) : ๓๒๔-๓๓๘.
๗. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การจัดการความรูเพื่อองคกรแหงการเรียนรู” . วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ปที่
3 ฉบับที่ 1 , (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557). : ๑๑๓-๑๒๖.

๘. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “Book review ฉลาดไดอีก” , วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ปที่ 40 ฉบับที่ 2 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2557 ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( 2557 ) : ๒๒๘-๒๓๒.
๙. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยพุทธบูรณาการ” . วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ปที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ .( มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘) :
๓๕-๔๘.
๑๐. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “พุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตประชาคมอาเซียน” . วารสารมหา
จุฬาวิชาการ , ปที่ ๒ ฉบับพิเศษ : เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๘ :
๔๙๕-๕๐๙.
๑๑. บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยแบบคนเกงคนดีใน
ศตวรรษที่ ๒๑” . การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 15
“โลกาภิวัตน ภูมิภาคภิวัตน ทองถิ่นภิวัตน : นัยตอสังคมไทย”(Globalization, Regionalization,
and Localization : Implications for Thai Society) , วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ,
โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี , สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา : ๑๐๖.

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

------------------------------ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
Asst Prof. Dr.Thitiwut Manmee
๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
พธ.บ.(สังคมศึกษา)
พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร

ปที่สําเร็จ
๒๕๔๗
๒๕๕๐
๒๕๕๗

ชื่อสถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
-คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓
๔.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณในการสอน
ระดับที่สอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

รายวิชาที่สอน
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ

จํานวน
หนวยกิต

ช.ม./สัปดาห

๒

๒

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๒

๒

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

ภาค/ปการศึกษา
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๘
๑/๒๕๕๘
๑/๒๕๕๘
๑/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘

๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ

ก. เอกสารประกอบการสอน

ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.,ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งที่ ๑, เชียงใหม : ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘.

ข. หนังสือ

ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

ค. งานวิจัย

ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองคความรูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มจร, ๒๕๕๕.
ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๕๗.
ธิ ติ วุ ฒิ หมั่ น มี , ดร. “การจัด การทุน มนุษ ยเ พื ่อ สง เสริม จริย ธรรมคุณ ธรรมของบุค ลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๕๙.

ง. บทความทางวิชาการ

๑. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น”.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓-106.
๒. ธิ ติ วุ ฒิ หมั่ น มี , “การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การตามหลั ก ธรรมอคติ ๔”. ๓๐ ป คณะสั ง คมศาสตร .
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) : ๒๑๒-220.
๓. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประสิทธิภาพขององคกรขนาดเล็ก”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.
ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑. (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๙๙-221.
๔. ธิ ติ วุ ฒิ หมั่ น มี , ดร. “การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต ามหลั ก พุท ธธรรม”. การประชุ ม วิ ชาการ
ระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. (กรกฎาคม ๒๕๕๗) : ๒๔๐-263.
๕. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การวางแผนและการติดตอประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดตอประสานงานสูความสําเร็จ”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑.
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓-83.
๖. ธิ ติ วุ ฒิ หมั่ น มี , ดร. “มิ ติ ใ หม ข องการบริ ห ารองค ก รภาครั ฐ ”. วารสาร มจร สั ง คมศาสตร
ปริทรรศน. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓. (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๗๙-91.
๗. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประชาธิปไตยไทย : ปญหาและทางออก”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. (๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๙๖-309.
๘. ธิ ติ วุ ฒิ หมั่ น มี , ดร. “การบริ ห ารจั ด การบ านเมื องที่ ดี : มองเทศมองไทย” วารสาร มจร
สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๔๒๕-๔๔๒.

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
--------------------------------------ดร.อนุวัต กระสังข

๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
กรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พุทธศาสตรบัณฑิต

เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๐ สังกัด คณะสังคมศาสตร มหาจุฬาลง
ปที่สําเร็จ
2557
2553
2550

ชื่อสถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. ผลงานทางวิชาการ
๑) หนังสือ
อนุวัต กระสังข, ดร.. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
อนุวัต กระสังข, ดร.. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๒) เอกสารประกอบการสอน
อนุวัต กระสังข, ดร.. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๓) งานวิจัย
๑. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยรวม) “การประเมินความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน :
กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
(ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗
๒. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยรวม) “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗
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๓. งานวิจัยเรื่อง (หัวหนาโครงการวิจัย) “การจัดการสิ่งแวดลอมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิง
พุทธบูรณาการของคณะสงฆจังหวัดสระบุรี” (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๘
๔. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยรวม) “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปญหา อุปสรรคและ
กระบวนการจัดการของภาคีเครือขายในพื้นที่” (ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๙
๕. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยรวม) “โรงเรียนผูสูงอายุ: การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (รอการอนุมัติงบประมาณ) :๒๕๕๙
๔) บทความทางวิชาการ
อนุวัต กระสังข. “วัยรุนกับกระแสบริโภคนิยม: ปญหา ทฤษฎีและทางออก”. นิตรสารพุทธจักร .
ปที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๕-๒๖
อนุวัต กระสังข. “พุทธวิธี: การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน
. ปที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก
ประจําป ๒๕๕๖: ๕๑๑-๕๒๔
อนุวัต กระสังข. “องคกรภาครัฐ: การมีสวนรวมในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรค . ปที่ ๒ ฉบับ๒ ๒๕๕๖) : ๕๔-๗๐
อนุวัต กระสังข, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภค
นิยม: การแกไขปญหาและสรางภูมิคุมกัน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้ง
ที่ ๑ ๒๕๕๗ : ๓๕๘-๓๗๓.
อนุวัต กระสังข, ดร. “ผูนําในยุคโลกาภิวัตน”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน . ปที่ ๓
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๒๖-๓๘
อนุวัต กระสังข, ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร
สังคมศาสตรปริทรรศน . ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๐๑-๑๑๕
อนุวัต กระสังข, ดร. “การจัดการสิ่งแวดลอมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของ
คณะสงฆจังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน . ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙
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๕) การสอน/บรรยาย
๑. รายวิชาองคการและการจัดการ ( หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
19

19

๒. รายวิชามนุษยกับสังคม ( หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๓. รายวิชารัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร)
๔. รายวิชาพุทธธรรมกับการบริหาร (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร)
๕. รายวิชาทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ ( หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๖. รายวิชาพื้นฐานทางการจัดการ ( หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๗. รายวิชายุทธศาสตรการจัดการเชิงพุทธ ( หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๘. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ( หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๙. รายวิชาวิทยาการบริหาร ( หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
๑๐. รายวิชาสัมมนาการจัดการองคการสมัยใหม ( หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
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๖) โครงการกิจกรรม
๑. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง “การอนุรักษวัฒนธรรมไทย ไหวครูและ
ตอนรับนิสิตใหม” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗ )
๒. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง “นิสิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม”
(จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ )
๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพ” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕-๒๖ กันยายน
๒๕๕๗ )
๔. โครงการจัดตั้งคลินิกการทําวิทยานิพนธ ( จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ )
๕. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการคืน
ความสุขใหกับสังคม” (จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ )
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๖. โครงการฝกอบรมหลักสูตรปองกันการทุจริต ( จัดโดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ )
๗. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิถีชาวบาน (การทํานาขาว) ( จัดโดยหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๖๘ )
๘. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง “การบูรณาการบัณฑิตสังคมศาสตรเพื่อ
สรางสันติภาพสูสังคมโลก” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ )
๙. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง “กิจกรรมปจฉิมนิเทศ” (จัดโดยคณะ
สังคมศาสตร ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ )
๑๐. โครงการกิจกรรม เรื่อง “สังคมศาสตรสุขสันตสันสงกรานตสืบสานประเพณี
ไทย” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘)
๗) การอบรม/วิทยากร/สัมมนา
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร” (จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐-๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๗ )
๒. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การจัดการการ
สาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๗)
๓. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การบริหาร
จัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” (จัดโดยนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๔. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๒” (จัดโดย
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๕. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การบริหาร
จัดการวัดพัฒนาตัวอยางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๖. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การประยุกตใช
หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒” (จัด
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โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)
๗. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)
๘. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบทตามแนววิถีชุนเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต” (จัด
โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘)
๙. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําตามแนวพุทธวิธีบริหาร” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๘)
๑๐. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔” (จัดโดยนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๑๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ” (จัดโดย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ เมษายน
๒๕๕๘)
๑๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทํารายงานการประเมินตนะอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖-๒๘ เมษายน
๒๕๕๘)
๘) ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
๑. องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. อุทยานการเรียนรูสมุทรสาคร ( SK park) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
๓. ศาลาวาการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๔. ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
๕. องคการบริหารสวนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
๗. ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเทศลาว ๒๕๕๔
๘. ศึกษาดูงานการบริหารองคกรภาครัฐ ประเทศพมา ๒๕๕๕
๙. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา ๒๕๕๖

๑๐. ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย ๒๕๕๗
๑๑. ศึกษาดูงานการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ประเทศลาว ๒๕๕๘
๙) ผลงานอื่นๆ
๑. เปนกองบรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ( หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ )
๒. เปนกรรมการฝายวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ( จัดโดย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )
๓. เปนกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพ” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ )
๔. เปนกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ( โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ )
๕. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการฝกอบรมหลักสูตรปองกันการทุจริต ( จัดโดย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ )
๖. เปนกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) ปการศึกษา
๒๕๕๗ ภาคการศึกษาที่ ๑ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ )
๗. เปนกรรมการการออกขอสอบและตรวจขอสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ )
๘. เปนกรรมการการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่กําหนดการลงพื้นที่เก็บขอมูล
วิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนา วิชาการบริหารการพัฒนาแนวพุทธของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
( โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ )
๙. เปนกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) ( โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ )
๑๐. เปนกรรมการวิพากษบทความวิจัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กลุมการศึกษาสงเคราะห
และสาธารณูปการในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceeding (จัด
โดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและรัฐประศาสน
ศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗)
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
---------------------------------------ดร.สุรินทร นิยมางกูร

๑. ตําแหนง
รองศาสตราจารย
อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร สังกัด คณะสังคมศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ปที่สําเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Development
๒๕๔๘
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
Administration)
M.S. (Statistics)
๒๕๑๗
Iowa State University, U.S.A.
B.A. (Applied Statistics)
๒๕๑๐
Chulalongkorn University
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาโท
๑
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาเอก
๑
นโยบายศาสตร
๒
สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา)
๓.๑ งานวิจัย
สุรินทร นิยมางกูร และชัยโรจน วัฒนางกูร. (๒๕๒๕). การศึกษางบประมาณการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. รายงานคนควาวิจัย ประจําป ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
หนา ๑๘๕-๑๘๖.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๐). การวิเคราะหการถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน. วิทยาสาร
วิทยาศาสตร ม.ก. ปที่ ๑๕ เลมที่ ๒-๓ พ.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๐. หนา ๓๙-๔๗.
เชิดศักดิ์ จุละโพธิ์ สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๕๒). ความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมและเผยแผการเกษตรสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด จังหวัด
สรบุรี. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ หนา ๒๖๕-๒๗๔.
ณัฐวุฒิ นวสกุล สุพัตรา ศรีสุวรรณ สุรินทร นิยมางกูร และสมเกียรติ ประสานพานิช. (๒๕๕๒). การยอมรับ
การใชประโยชนจากกระถินของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง จังหวัดสระบุรี. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร ปที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ หนา ๓๔๗-๓๕๔.

๔.๒ หนังสือ/ตํารา
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๒๖). เทคนิคการสุมตัวอยางสําหรับวิทยาศาสตรธรรมชาติ. ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๓๓). การวิเคราะหการถดถอย. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๓๓). สถิติวิจัย. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร และคณะ. (๒๕๔๖). สถิติเบื้องตน. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). เทคนิคการสุมตัวอยาง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๘). สถิติวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๕๓). การวิเคราะหขอมูลตัวอยาง : ความพึงพอใจสภาพเปนอยูปจจุบันของเกษตรกร
ในชนบทแหงหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฐานบัณฑิต.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๕๖). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและสถิติที่ใช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฐาน
บัณฑิต.
๔.๓ บทความทางวิชาการ
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๓๒). การประมาณผลจํานวนผลไมโดยการสุมกิ่ง. วิทยาสารวิทยาศาสตร ม.ก. ปที่ ๗
ฉบับที่ ๑ หนา ๓๙-๔๗.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การประยุกตทฤษฎีของเบยในการวิเคราะหคสามเสี่ยง.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การศึกษาความสําเร็จการศึกษาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่จบการศึกาในปการศึกษา ๒๕๔๕ ขาวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปที่ ๑๖
ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖.
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การวิเคราะหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เขาศึกษาในภาค
ตน ปการศึกษา ๒๕๔๖. ขาวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ ประจําเดือนสิงหาคม
๒๕๔๖.

