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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะสังคมศาสตร 

หมวดท่ี ๑. ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Public Administration 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration 
     ชื่อยอภาษาไทย  : รป.ม.  
     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : M.P.A. 
๓. วิชาเอก 
      
๔. จํานวนหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     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 ภาษาท่ีใช 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเขาศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ 
     ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
     ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
          ใหปริญญาเพียงอยางเดียว คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
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      - คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐  
      - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๒/2560 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     จะขอประเมินความพรอมเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากเปดสอนหลักสูตรเปน
เวลา ๑ ป) 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     - เปนผูเชี่ยวชาญในดานรฐัประศาสนศาสตร 
     - เปนนักพัฒนางานดานรัฐประศาสนศาสตร 
     - เปนนักวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
     - เปนนักบริหารการปกครองดานรัฐประศาสนศาสตร 
๙. ช่ือ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจรย 
 9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระครสูังฆรักษเกียรตศิักดิ์ 
กิตฺติปฺโญ 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม.(การจดัการการพัฒนา
สังคม) 
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 

มรภ.วไลอลงกรณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2557 
 
2548 
 
2544 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

บุษกร วัฒบุตร รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย) 
น.บ.(นิติศาสตร) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) 

มรภ.วไลอลงกรณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2555 
2540 
 
2549 
2539 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ธิติวุฒิ หมั่นม ี พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2557 
2549 
2547 

 
 9.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ผูชวย พระครสูังฆรักษเกียรติ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) มรภ.วไลอลงกรณ 2557 
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ศาสตราจารย ศักดิ์ กิตฺติปโฺญ ศศ.ม.(การจดัการการพัฒนา
สังคม) 
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 
2548 
 
2544 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

บุษกร วัฒบุตร รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย) 
น.บ.(นิติศาสตร) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) 

มรภ.วไลอลงกรณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2555 
2540 
 
2549 
2539 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ธิติวุฒิ หมั่นม ี พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2557 
2549 
2547 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

อนุวัต กระสังข พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2557 
2553 
2550 

รอง
ศาสตราจารย 

สุรินทร นิยมางกูร Ph.D. (Development 
Administration) 
M.S. (Statistics) 
B.A. (Applied Statistics) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) 

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

2548 
2517 
2510 

 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
           หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนท่ีทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย หองเธียรเตอร ๕๐๘-๕๐๙, 
หองบรรยาย ๕๐๗, หองบรรยาย ๔๑๐, หองประชุมชลบุรี, หองบรรยายชั้นใตดินหอง ๑-๓ 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         ประเทศไทยกําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการท่ี ๙ ทรงพระราชทานใหชาวไทยท้ังประเทศ หลักการท่ีสําคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ รูจักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกลาว ทําใหองคกรทาง
สังคมท้ังภาครัฐและเอกชนหนัมาใหความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคสวนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมูบาน ซ่ึงในระดับหมูบานชาวบานมีความพรอมท่ีจะดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง แตยังขาดผูนําท่ีสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานเกิดความศรัทธาตอแนวคิดดังกลาวอยาง
แทจริง การพัฒนาผูนําทางจิตวิญญาณ คือ พระสงฆใหเปนพระสงฆนักพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ เขาใจ
ถึงแกนแทของการประยุกตใชองคความรูทางดานการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความ
จําเปน เพ่ือมาทําหนาท่ีในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ
ตอไป 
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็คือประเทศมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ 
โดยมีตัวบงชี้ท่ีสําคัญ คือ GDP ท่ีเติบโตตามลําดับ แตในขณะเดียวกัน กลับพบวาปญหาตางๆ ในสังคมท่ีกอตัว
ข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความรุนแรงในประเทศ ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น  ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจาก
การใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม  ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร และนํามาสูการท่ีองคกรกํากับดูแล
ดานคุณภาพจําเปนตองเสนอแนวคิดท่ีใชสําหรับกํากับใหองคกรตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ จึง
จะรับรองหนวยงาน เชนการใหการรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เปน ปญหาตางๆดังกลาวขางตน
ลวนแตเปนปจจัยท่ีทําใหมีความตองการนักบริหารท่ีมี 5ศักยภาพสูงในการประยุกตความรูทางทฤษฎี การ
ศึกษาวิจัย และองคความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองคความรูทางพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง 
และการแกไขปญหาดังกลาว 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานการบริหารท่ีมีคุณภาพ มีองคความรูและ
ประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปจจุบันทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย  ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทาง
ภาควิชารัฐศาสตร จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเปนการ
เปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน ในศาสตรทางดานการบริหารท่ีผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธ
ศาสนาโดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให
นําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  ซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศตอไป 
 
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากนั้นดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตรท่ีเปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต  ดวยแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรท่ีเขาถึงแกนแทของศาสตร เพ่ือทําหนาท่ีผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีถอดองคความรูทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตรทางดานการบริหาร นอกจากนั้นยังตองประกอบดวยความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่งหยอน
อันไดแก ทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  การแกปญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและ
ความสรางสรรค  ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การบริหารจัดการ
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ตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร จึง
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะครุศาสตร วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอนในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา
พระไตรปฎกหรือแกนธรรมในพุทธศาสนา รวมท้ังมีการใชอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับ
หลักสูตรเหลานี้ดวย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

 
หมวดท่ี ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดใหมีการศึกษารัฐประศาสนศาสตรประยุกตเขากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถท่ัวไป อันสอดคลองกับการท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ท่ีไดทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน เพ่ือเปนท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถท่ัวไป 
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
           ๑.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรประยุกตเขากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา  
 1.2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหนําความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรและเนนถึงความรูคูคุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
 1.2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจรัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสมและสามารถ
นําความรูนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. หรือ

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด - ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
โดยเฉพาะคณะสงฆและองคกร
ตางๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของคณะสงฆ และ
องคการตางๆ  

- นําแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิตหรือนายจางอยาง
สมํ่าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือ
นายจาง 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อา จ า ร ย ทุ ก ค น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อาจารย ใหม ต อ ง เข า อบรม
เ ก่ี ย ว กับหลั กสู ต รกา รสอน
รูปแบบตางๆ และการวัดผล
ประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ี
ผูสอนจะตองสามารถวัดและ
ประเมินผลไดเปนอยางด ี

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
ก า ร ส อน ใ ห ทํ า ง า นบ ริ ก า ร
วิชาการแกองคกรภายนอก 

- สงเสริมใหมีการนําความรู ท้ัง
จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช จ ริ ง เ พ่ื อ ทํ า
ประโยชน ให แก องคกรและ
ชุมชนตางๆ ได 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการวิชาการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนและความ
บรรลุผลสําเร็จ 
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หมวดท่ี 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
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

๑.๑.๒ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ 

หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ 
                นับหนวยกิตไมนอยกวา  ๙ หนวยกิต 
                ไมนับหนวยกิตไมนอยกวา (๑๒) หนวยกิต 
วิชาเอก           ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก            ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                          ๑๒ หนวยกิต 
     รวมท้ังส้ิน ไมนอยกวา  ๓๙ หนวยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต 

จําแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ 
                นับหนวยกิตไมนอยกวา  ๙ หนวยกิต 
                ไมนับหนวยกิตไมนอยกวา (๑๒) หนวยกิต 
วิชาเอก           ไมนอยกวา  ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก            ไมนอยกวา  ๑๒ หนวยกิต 
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวชิาครบ 
สารนิพนธ                            ๖ หนวยกิต 
     รวมท้ังส้ิน ไมนอยกวา  ๓๙ หนวยกิต 
 โดยผูศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

ดวยขอเขียน และหรือสอบปากเปลา 
๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 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
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
          ๑.๓.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไมนอย
กวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑.๓.๒ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 
๑ หนวยกิต 

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
       ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบงเปนภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ พฤษภาคม - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ตุลาคม- มีนาคม 

       ๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
          ๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาเปนเปรียญธรรมเกาประโยค หรือ 
 ๒.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๒.๒.๓ ไดรับคาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมี
ประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษา และ 
 ๒.๒.๔ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  

วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรจะดําเนินการ

เก่ียวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 
ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

๑. ผูสมัครตองมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
๒. ผูสมัครตองผานสอบขอเขียนวัดความรูในรายวิชาตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
๓. ผูสอบผานขอเขียนตองสอบสัมภาษณในเนื้อหาตามขอ ๒ และความรูความสามารถดานอ่ืน ๆ 

ตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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           ๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา  และ ๒.๔ กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของ
นิสิต 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 
ขาดความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชา ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 

ทักษะในการวิจัย 
ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารยท่ี
ปรึกษาใหเปนกรณีพิเศษ 

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาโท และสรางความคุนเคยกับ
ภ าษ า อั ง ก ฤษ โ ด ย ใ ช เ อ กส า ร ภ า ษา อั ง กฤ ษ
ประกอบการสอน 

การเขียนโครงการวิจัย 
จัดคลีนิควิจัยไวใหนิสิตเขาปรึกษาเรื่องการวิจัยเปน
การเฉพาะ 

ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก  
  
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

  ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

 
ก

(๒) 
ข 

ก
(๒) 

ข 
ก

(๒) 
ข 

ก
(๒) 

ข 
ก

(๒) 
ข 

ชั้นปท่ี ๑ 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 

ชั้นปท่ี ๒   10 45 10 45 10 45 10 45 

ชั้นปท่ี ๓     10 45 10 45 10 45 

รวมจาํนวนนิสิต 10 45 20 90 30 13
5 

30 135 30 135 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา     10 45 10 45 10 45 

 
             ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
(8๐,๐๐๐ บาท/รูป/ป) 

4,4๐๐,๐๐0 8,8๐๐,๐๐๐ 9,8๐๐,๐๐๐ 9,8๐๐,๐๐๐ 9,8๐๐,๐๐๐ 

รายไดอ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 
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รายการรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม 4,600,000 9,1๐๐,๐๐๐ 10,2๐๐,๐๐๐ 10,3๐๐,๐๐๐ 10,4๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย  

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบดําเนินการ 
   - คาตอบแทนบุคลากรประจํา 
 (5 x 31,650x ๑๒) 
- คาตอบแทนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
(3 x 1๗,5๐๐ x ๑๒) 
   - คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ คา
เดินทาง คาท่ีพัก  
   - คาจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน 

 
1,899,000 

 
157,500 

 
 

1,000,000 
 
- 

500,000 

 
1,899,000 

 
157,500 

 
 

1,000,000 
 
- 

500,000 

 
1,899,000 

 
157,500 

 
 

1,000,000 
 
- 

500,000 

 
1,899,000 

 
157,500 

 
 

1,000,000 
 
- 

500,000 

 
1,899,000 

 
157,500 

 
 

1,000,000 
 
- 

500,000 
งบลงทุน 
   - คาครุภณัฑ 
   - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 
งบพัฒนาบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 4,156,500 4,156,500 4,156,500 4,156,500 4,156,500 
 

       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
      ใชระบบการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยก
เลม) 
         ๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
         สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 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 เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวทิยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวทิยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ 

หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
วิทยานิพนธ               ๑๒ หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา  ๓๙ หนวยกิต 
 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต 

จําแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ              ๖ หนวยกิต 
รวมท้ังส้ิน ไมนอยกวา  ๓๙ หนวยกิต 

 โดยผูศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย
ขอเขียน และหรือสอบปากเปลา   
 
   ตารางแสดงรายละเอียดในแตละแผนการศึกษา 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก (๑) 
จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก (๒) 
จํานวนหนวยกิต  

แผน ข 
๑. หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหนวยกิต - ๙ ๙ 
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    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต - (๙) (12) 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ ๓๙ ๑๒ - 
 ๕. สารนิพนธ - - 6 
  ๖. สอบประมวลความรู - - สอบ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๓๙ ๓๙ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
 
๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) 
 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไมตอง
นับหนวยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
 
๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต 
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร     (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 จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 105  ทฤษฎีองคการและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 204  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 
608 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: ไมนอยกวา   ๖ หนวยกิต   
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๒06  การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
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๖๐๘ ๒07  การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒08  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
608 209 การปกครองและการบริหารทองถ่ิน   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 210  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
608 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
608 212 สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 213  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 
608 214 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) วิทยานิพนธ 
รหัส      รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

 ๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ          ๑๒ หนวยกิต 
 

๓.๑.๕ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ข 
๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต 

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร     (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 จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 105  ทฤษฎีองคการและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 204  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 
608 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๒06  การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒07  การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 
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๖๐๘ ๒08  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
608 209 การปกครองและการบริหารทองถ่ิน   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 210  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
608 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
608 212 สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ 213  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 
608 214 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) สารนิพนธ  
รหัส รายวิชา           จํานวนหนวยกิต 

๖๐๘ ๕๐๐     สารนิพนธ            ๖ หนวยกิต 
 
ความหมายของเลขประจําวิชา 
       ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ประกอบดวยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
     ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวท่ี ๑ แสดงปการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
 
๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒) 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก. (๒) 
๑ วิชาบังคับ 

๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร* 
608 102  ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ ๑๐5  ทฤษฎีองคการและการจัดการ 

 
(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 รวมนับหนวยกิต ๙ 
 รวมไมนับหนวยกิต 6 
* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,608 102   เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
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ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
แผน ก. (๒) 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๘ ๒๐1   ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๒๐2   การบริหารทรัพยากรมนุษย* 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐4  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา 

 
(๓) 
(๓) 
3 
 

๓ 
 

๓ 
 รวมนับหนวยกิต ๙ 
 รวมไมนับหนวยกิต 6 
* วิชา  ๖๐๘ ๒๐1  และ  ๖๐๐  ๒๐2  เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก. (๒) 
๓ วิชาบังคับ 

๖๐๘ 203   สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 
๖๐๘ 205   การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 รวมนับหนวยกิต ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก. (๒) 

๔ วิชาบังคับ 
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๑๒ 

                 รวม ๑๒ 
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                ๘.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ข 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ข. 
๑ วิชาบังคับ 

๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร* 
608 102  ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ ๑๐5  ทฤษฎีองคการและการจัดการ 

 
(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 รวมนับหนวยกิต ๙ 
 รวมไมนับหนวยกิต 6 
* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,608 102   เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
 
 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ข. 
๒ วิชาบังคับ 

๖๐๘ ๒๐1   ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๒๐2   การบริหารทรัพยากรมนุษย* 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐4  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน 1 รายวิชา 

 
(๓) 
(๓) 
3 
 

๓ 
 

3 
 รวมนับหนวยกิต 9 
 รวมไมนับหนวยกิต 6 
* วิชา  ๖๐๘ ๒๐1  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
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ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
แผน ข. 

๓ วิชาบังคับ 
๖๐๘ 203   สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 
๖๐๘ 205   การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน 3 รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

9 
 รวมนับหนวยกิต ๑5 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก. (๒) 

๔ วิชาบังคับ 
๖๐๘  ๕๐๐  สารนิพนธ 

 
๖ 

                 รวม ๖ 
 

๓.๑.๕     คําอธิบายรายวิชา 
  (ดูจากภาคผนวก ก) 
๓.๒ ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิ 

๓.๒.๑. อาจารยประจําหลักสูตร 
         3.2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกลุ คณุวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ําเร็จ

การศกึษา 
ปที่สาํเร็จ 

ภาระงานบรรยายในหลกัสตูร 
รายวิชา 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระครูสังฆรักษเกียรติ
ศักด์ิ กิตฺติปฺโญ 

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

มรภ.วไลอลง
กรณ 
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2557 
 
2548 
 
2544 

ระเบียบวิธีวจิัยทางรฐัประศาสน
ศาสตร/ทฤษฎีองคการและการจัดการ/
การวเิคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตร/สัมมนาการวจิัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

มรภ.วไลอลง
กรณ 
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 

2555 
2540 
 
2549 
2539 

พ้ืนฐานรฐัประศาสนศาสตร/ทฤษฎีรฐั
ประศาสนศาสตร/การทํางานเปนทีม

และภาวะผูนําแนวพุทธ/การบริหาร
การคลังและงบประมาณภาครัฐ 
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มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2557 
2549 
2547 

รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก/
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ

ประศาสนศาสตร/การปกครองและการ
บริหารทองถิน่ 

 

 

3.2.1.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกลุ คณุวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ําเร็จ

การศกึษา 
ปที่สาํเร็จ 

ภาระงานบรรยายในหลกัสตูร 
รายวิชา 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระครูสังฆรกัษเกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปฺโญ 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา
สังคม) 
พธ.บ.(การบริหารรฐักจิ) 

มรภ.วไลอลงกรณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2557 
2548 
2544 

ระเบียบวิธีวจิัยทางรฐัประศาสน
ศาสตร/ทฤษฎีองคการและการจัดการ/
การวเิคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตร/สัมมนาการวจิัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 

ผูชวย
ศาสตราจาร
ย 

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

มรภ.วไลอลงกรณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร 

2555 
2540 
 
2549 
2539 

พ้ืนฐานรฐัประศาสนศาสตร/ทฤษฎีรฐั
ประศาสนศาสตร/การทํางานเปนทีม

และภาวะผูนําแนวพุทธ/การบริหาร
การคลังและงบประมาณภาครัฐ 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2557 
2549 
2547 

รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก/ 
การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ

ประศาสนศาสตร/การปกครองและการ
บริหารทองถิน่ 

 

ผูชวย
ศาสตราจาร
ย 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2557 
2553 
2550 

การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ/มิติทางเศรษฐกิจกับการ

บริหารภาครัฐ/นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 
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รอง
ศาสตราจารย 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร (นิดา) 
Iowa State 
University, U.S.A. 
Chulalongkorn 
University 

2548 
 
 
2517 
2510 

การวเิคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตร/ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร/ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

 

๓.๒.๒. อาจารยพิเศษ/อาจารยบรรยายพิเศษ 

๑) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง B.A. (Political Development) 
M.A. (Com. Arts) 
Ph.D.(Public Administration) 

๒) รศ.พล.ท.ดร. วีระ วงศสรรค กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ.ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) 

๓) รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) 
พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) 

๔) รศ.ดร.สมาน งามสนิท พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
M.A. (Communication Art) 
B.A. (Government) 

๕) พระพรหมบัณฑติ,ศ.ดร. Ph.D.(Philosophy) 
M.A. 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

6 พระราชปรยิัติกวี, ศ.ดร. Ph.D.(Pali&Buddhist Studies) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 

7 พระราชวรเมธี,ดร. Ph.D.(Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา) 

8 รศ.ดร.สรุพล สยุะพหรม Ph.D. (Political Science) 
M.A.(Politics) 
พธ.บ.(มานุษยสังเคราะหศาสตร) 

 

๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
      ๔.๑ คําอธบิายโดยยอ 
             การทําวิทยานิพนธคือการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภายใต
การดูแลของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิต
แตละคนจนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธและตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือ
วิชาชีพตางๆ  
      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีหลักการ 
สามารถประยุกตใชศาสตรท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐประศาสนศาสตรในสาขาวิชาตางๆ และผล
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การเรียนรูท้ัง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดท่ี ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 
๔.๓ ชวงเวลา 

             ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 
     ๔.๔ การสอบประมวลความรู (สําหรับการศึกษา แผน ข.) 

นิสิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติท้ังขอเขียนและหรือสอบปากเปลาภายหลังจากท่ีศึกษารายวิชา
ครบถวน และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยอยางนอย ๓ คนเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ท้ังนี้ใหมีกรรมการอยางนอย 
๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวของกัน ซ่ึงมิใชอาจารยท่ีปรึกษา และใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
บริหารการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกณฑในการสอบผานและการสอบแกตัวใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 

การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุมวิชาท่ีนิสิตเลือกเรียน นิสิตตองสอบ
ผานขอเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปลาจึงมีสิทธิ์นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ การประเมินผลการสอบขอเขียน
และปากเปลาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           ๔.๕ การสอบปองกันวิทยานิพนธ 

นิสิตตองสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตามท่ีโครงการกําหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 

(๑) ประธาน ไดแก คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ทาน 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธมีมติใหนิสิตปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ

ภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการแกไขและนําวิทยานิพนธท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวท้ังฉบับให
คณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณา หากคณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบและ
ลงนามผลการสอบผาน จึงจะถือวานิสิตไดสอบปองกันวิทยานิพนธและผานการสอบท่ีสมบูรณเพ่ือนําออกเผยแพร
ตอสาธารณะโดยตีพิมพผลงานดังกลาวในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการใหความรูถึงการบริหารท่ีเนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อน
ดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 

๒. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
การใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช
ภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใช
บริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ 

๔. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัย
รวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือสงงาน 
และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕. ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดปญญา  สวน
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การ
เขาสังคม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการ
วางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู 
ท้ังทางภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิง
ลึก สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใช
งานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัต ิ

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 
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       ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้ 
       ๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จ
การศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี ้
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมใน
การใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหมหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชมหาบัณฑิต และประเมิน
จากผูปกครองของมหาบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
ดานความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร        
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร        
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       ๑. จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 
ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีกระตุนใหเกิดการคิด 
วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือ
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 
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       ๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
       ๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การทําวิจัยท้ังในรายวชิาท่ีเก่ียวของและวิทยานิพนธ  
       ๖. การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี
สูงข้ึน  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี ้
       ๑. การทดสอบยอย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
       ๔. การนําเสนอผลงาน  
       ๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
       ๖. การสอบประมวลความรู  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบวิทยานิพนธ 
ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร 
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้   
       ๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
       ๓. การนําเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบคําถาม  
       ๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได
อยางลึกซ้ึงและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหา
ท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 
 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
       ๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
       ๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
       ๔. ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
       ๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ
ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
       ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้
เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนควาและ
นําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
       ๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 
        แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒ ) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ี
ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี ้
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
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       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 
        ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
ดานความรู 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม     
ดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร  
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได
อยางลึกซ้ึงและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหา
ท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน    
ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
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ท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
       ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

•  ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
วิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต                    
                    
๖๐๘ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร ο • ο ο • ο ο ο ο • ο ο ο ο • ο ο ο • 
608 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 
• ο ο ο ο • ο ο ο ο • ο • ο ο ο • ο ο 

๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตรใน
พระไตรปฎก   

ο ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο ο • 

๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ο • ο ο ο ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο • 

๖๐๘ 202 การบริหารทรัพยากรมนุษย ο • • ο ο ο • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο ο 
608 203  สมัมนาการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 

ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο • ο ο • • ο ο 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน • ο ο • ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

วิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
                   

๖๐๘ ๑๐4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ο • ο ο • ο ο ο • ο • ο • ο ο • ο ο • 
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รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๖๐๘ 105 ทฤษฎีองคการและการจัดการ ο ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο • ο • ο ο • 
๖๐๘ 204 นโยบายสาธารณะและการ

วางแผน   
• • ο ο • ο ο ο • ο • • • ο ο • • ο ο 

608 205 การบริหารการคลังและ
งบประมาณภาครัฐ  

ο • • ο • ο ο ο • ο • ο • • ο • • ο ο 

วิชาเลือก: แผน ก แบบ ก (๒) ไมนอย
กวา   ๖ หนวยกิต แผน ข  ไมนอยกวา 
๑๒ หนวยกิต  

                   

๖๐๘ ๒06 การทํางานเปนทีมและภาวะ
ผูนําแนวพุทธ 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο 

๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ο ο ο • ο • ο ο ο ο ο • ο • ο ο • ο ο 

๖๐๘ ๒08 ระบบราชการและการ
เมืองไทย 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο • 

608 209การปกครองและการบริหาร
ทองถ่ิน 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο • 

๖๐๘ 210 มิติทางเศรษฐกิจกับการ
บริหารภาครัฐ 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • 
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รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
608 211 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร

ระหวางประเทศ  
ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • 

608 212 สัมมนานโยบายสาธารณะและ
การบริหารงานสาธารณะ 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο 

๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο • ο ο 

608 214 กฎหมายเก่ียวกับการบริหาร
ทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน 

ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο • 

วิทยานิพนธ                    
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ    ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • 

สารนิพนธ                    
๖๐๘ ๕๐๐     สารนิพนธ • ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • • ο ο 
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หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
       เปนไปตามขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนวานิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนอยางนอย  

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ  จะตอง

สอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออก
ขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลท่ีไดมาเปนขอมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

๑) สภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการไดงานทําตรงตามสาขาวิชาหรือใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

๒) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต 
๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจากหลักสูตร ท่ีใชในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๔) ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งท่ี
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

๕) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
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 -   จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
 -   จํานวนสิทธิบัตร 
 -   จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 
 

หมวดท่ี ๖.  การพัฒนาคณาจารย 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 

-  บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ 
และมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและ

ปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอน 
และมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
       ๒.๑ สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม โดยการสนับดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
       ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
       ๒.๓ การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม  
       ๒.๔ มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
       ๒.๕ สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

หมวดท่ี ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑. การบริหารหลักสูตร 
   จัดใหมีมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทํารายวิชา) แตละรายวิชาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตร พรอมท้ังมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการตามรายละเอียดตอไปนี้ 
       - มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
       - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
       - มีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ (ผูทรงคุณวุฒิ) อาจารยท่ีปรึกษา
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วิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) 
       - มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย 
       - มีการประเมินและวิเคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน 
       - มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตร 
     มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
       โดยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) ในหัวขอหลัก ดังนี้ 
   - การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
   - การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู  
   - การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ๒.๑. การบริหารงบประมาณ 
       คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

  ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
       คณะสังคมศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง ซ่ึงมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ดังนี้ 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีตําราภาษาไทย  ๑๓,๒๖๐ เลม 
     ตําราภาษาอังกฤษ     ๓,๒๓๑  เลม 
     วารสารภาษาไทย        ๔๐๐ ชื่อเรื่อง 
     วารสารภาษาอังกฤษ        ๓๒  ชื่อเรื่อง 

ฐานขอมูลออนไลน      ๑,๓๐๐ ชื่อเรื่อง 
 นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนท่ี, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ (Journal-Link) และฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
       มีการประสานงานกับหองสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารย
และนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแต
ละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ี
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือ
หนังสือดวย และในสวนของคณะฯจะมีการสั่งซ้ือหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพ่ือใหบริการหองสมุด
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ยอยดวย 
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะฯ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหองสมุดประจํา
คณะสังคมศาสตรและทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย 
๓. การบริหารคณาจารย 
       ๓.๑ การรับอาจารยใหม 
       มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร,รัฐศาสตร,เศรษฐศาสตร,นิติศาสตรและวิทยาการจัดการและหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ 

 ๓.๒. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
       คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดมหาบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 ๓.๓. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
       สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ
มาใหกับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย โดยท่ีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญา
เอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรูดานรัฐ
ประศาสนศาสตร รัฐศาสตร  หรือดานการจัดการ 

๔.๒. การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
       บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก 
๕. การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต 

๕.๑. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 
      คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  (Office hours) เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได 
นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู และการวิจัย และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนิสิตได
มีการพัฒนาตนเอง 
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๕.๒. การอุทธรณของนิสิต 

        กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเ ก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่น คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 
       - มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 

   - มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) 
  - มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของมหาบัณฑิต เพ่ือใหไดขอมูล

ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
        ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ 
1. การกํากับมาตรฐาน 
     1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง มีสวนรวม เพ่ือ
วางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ  

X X X 

    1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X 

    1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอน 

X X X 

    1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอน 

X X X 

    1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา  

X X X 

2. บัณฑิต 
     2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ75 
(สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในปแรก) 

X X X 

     2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ 
3. นักศึกษา 
     3.1 มีระบบและกลไกการรับสมัครนิสติ/นักศึกษา 
           และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

X X X 

     3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

X X X 

4. อาจารย 
     4.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ 

X X X 

    4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง เชน การศึกษา/อบรมเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน เอกสาร/ตําราหรือการทําวิจัยในแตละปการศึกษาฯ  

X X X 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
     5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.2 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4)ท่ีเปด
สอนแตละปการศึกษา(ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนปสุดทาย) 

X X X 

    5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปท่ีแลว 

X X X 

    5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
    6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 
หมวดท่ี ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การ
ตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
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หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง

ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารยสามารถ

ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับศิษย
เกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใช

มหาบัณฑิต 
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย ๓ คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชมหาบัณฑิตอยูเสมอ 
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เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก  
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
 

๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร      (๓) (๓-๐-๖) 
(Introduction to Public Administration) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร 

พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบรหิารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การ
บริหารการพัฒนา การจดัและการปรับปรุงองคการของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่ง
การ การติดตอประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองคการ นโยบาย
สาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตรในประเทศไทย แนวโนมกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไทยใน
อนาคต 

 
๖๐๘ ๑๐2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร          (๓) (๓-๐-๖) 

(Research Methodology in Public Administration) 
        ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ท่ีนิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารท้ังเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา 
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก      ๓ (๓-๐-๖) 

        (Public Administration in Tipitaka) 
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 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 
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ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรโดยการมุงเนนการคนควาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ 
สื่อ Social network และฝกทักษะตาง ๆ จากการการอาน การฟง การเขียน การนําเสนองานผานเอกสาร
ทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี ้

 
๖๐๘ 202  การบริหารทรัพยากรมนุษย                   (๓) (๓-๐-๖) 

(Human Resource Management) 
ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธศาสนาดวยการออกแบบการ

วิเคราะห และการวิเคราะห เพ่ือจัดแบงตําแหนงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการ
พัฒนา กระบวนการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ การใชวินัยควบคุม  การประเมินผล 
การกําหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหวางบุคคล และองคการ ลักษณะ
ทรัพยากรบุคคลท่ีองคการตองการ โดยพิจารณาถึงการกําหนดงานท้ังระบบดวยการศึกษาองคประกอบของ
องคการ สภาพแวดลอม ดานพฤติกรรม รวมท้ังกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีประกอบดวยพุทธบริษัท 
4 ในพระพุทธศาสนา 

 
๖๐๘ ๒๐3  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ                 ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration) 
       สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสาน
วิธี โดยมุงศึกษาการนําหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกตหรือบูรณาการเพ่ือสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
และพัฒนาองคความรูในทางรัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรทางพระพุทธศาสนา 
 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                        3 (3-2-6) 

(Buddhist Meditation) 
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฎในคัมภีรพระไตรปฎกอรรถกถา 

ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษา
อารมณของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 

 
 

๙.๒  วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                              ๓ (๓-๐-๖) 

(Public Administration Theory) 
                 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศึกษาคนควา
ทางดานการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยครอบคลุมท้ัง
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ทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมท้ังเปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร  ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทาง
เศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความ
รับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม  บริการสาธารณะ การ
ปกครองและการบริหารทองถ่ิน ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสําหรับผูบริหารรัฐกิจ 
 
๖๐๘ 1๐5  ทฤษฎีองคการและการจัดการ                              ๓ (๓-๐-๖) 

(Organization and Management Theory) 
                      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญขององคการและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอยางการ
จัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นท่ีเก่ียวกับองคการประกอบดวย รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชา
ขององคการภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมมนุษยในองคการ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู การควบคุม และ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
๖๐๘ 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                     ๓ (๓-๐-๖) 

(Public Policy and Planning) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการกําหนด

นโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห
นโยบายสาธารณะดานตางๆ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ
โครงการสาธารณะ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน  การนําแผนไป
ปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เนนถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐ
รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา 

 
๖๐๘ 205  การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Public Finance and Budget Administration) 

            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเก่ียวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการ
คลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจายของรัฐ  
หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ ปญหา การงบประมาณของ
ภาครัฐ 
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๙.๓  วิชาเลือก 
๖๐๘ 206 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ                 ๓(๓-๐-๖) 
     (Team Working and Buddhist Leadership) 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสรางทีมงาน แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 
วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชนและ
อุปสรรคในการทํางานเปนทีม การกําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม ทักษะท่ีจําเปนในการ
สรางทีมงานท่ีมีประสิทธิผล การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟูทีมงาน การลดความขัดแยงระหวาง
กลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการทํางานเปนทีม 
และศึกษาศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องผูนําท้ังจากอดีตจนถึงทฤษฎีผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผูนําในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะท่ีจําเปนซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูนํา
ยุคใหม โดยเนนภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาและการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในความเปนผูนําท่ี
ดี 

 
๖๐๘ ๒07  การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร                                ๓(๓-๐-๖) 
   (Data Analysis in Public Administration) 

     ศึกษาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ประเภทของขอมูลท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิจัยท้ังสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

  
๖๐๘ ๒08  ระบบราชการและการเมืองไทย                              ๓ (๓-๐-๖) 

(Bureaucratic System and Thai Politics) 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ แนวคิดวิวัฒนาการของกับระบบราชการและการเมือง 

ความสัมพันธระหวางระบบราชการกับการเมือง ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการตางประเทศ
ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย 
ระบบการเมืองไทย การปฏิรูปการเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันททางการเมือง แนวโนมและ
กรณีศึกษาเก่ียวกับระบบราชการและการเมืองของไทย ระบบราชการและการเมืองมีสวนสัมพันธกับระบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ 

 
608 209      การปกครองและการบริหารทองถิ่น                                              ๓(๓-๐-๖) 
  (Government and Administration) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอํานาจ  ความหมาย   ความสําคัญ  และขอดีขอเสีย
ของการปกครองสวนทองถ่ิน ความเปนมาของการปกครองสวนทองถ่ินของไทย การปกครองสวนทองถ่ิน 
ระบบการบริหาร รูปแบบและโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดองคกร การบริหารงานองคกร
สวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองคกรสวนทองถ่ินของไทย ลักษณะ
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องคการปกครองสวนทองถ่ินของไทยในปจจุบัน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ท้ังในแงรูปแบบการจัดต้ังโครงสราง รายได อํานาจหนาท่ี และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาสวนทองถ่ิน ผูบริหารสวนทองถ่ินและแนวโนมการบริหารสวนทองถ่ินของไทย   

 
๖๐๘ ๒10  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ                                               ๓(๓-๐-๖)        
      (Dimension Economy and Public Administration) 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาค มหภาค สภาพทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 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 ตามหัวขอท่ี

กําหนด โดยเนนรัฐประศาสนศาสตรในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเปนสําคัญ 
 

๖๐๘ 212  สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ            ๓(๓-๐-๖) 
     (Seminar on Development Administration) 

สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเนนนโยบายการ
บริหารงานสาธารณะท่ีกําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน 

 
๖๐๘ 213  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร           ๓(๓-๐-๖) 

(Directed Studies in Public Administration) 
ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนการศึกษาตามแนวแนะในรัฐ

ประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารยประจํารายวิชานี้ 
 

608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน          ๓(๓-๐-๖) 
  (Law on Public Human Capital in ASEAN) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย ในมิติตาง ๆ เชน ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไดแกกฏหมายท่ี
เก่ียวของกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐไมวาจะเปนราชการฝายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หนวยงานของรฐัรูปแบบใหม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ซ่ึงใน



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    ๔๑ 
 

การศึกษากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย สัญญาจางแรงงาน การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ 
คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ท้ังในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 

 
๙.๔  วิทยานิพนธ 

๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ                                               ๑๒ หนวยกิต       
(Thesis) 
         ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระเขมขน ในองคความรูทางดานรัฐประศาสน
ศาสตรท่ีสามารถประยุกตหลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนา ท้ังใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา 
ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ 
 
 ๙.๕ สารนพินธ        
๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ                                                                                  ๖ หนวยกิต   
      (Research Paper) 
 ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ใหไดองคความรูตามขอบขายสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ท่ีผสมรวม ประยุกตใชองคความรู และหลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใตการดูแล 
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
ข้ันตอนและรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ 
 

 

 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    ๔๒ 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรกับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    ๔๓ 
 

 
 
 

  ภาคผนวก ค 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    ๔๔ 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
โครงสรางหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 

๑. หลักสูตร  
๑.๑. จํานวนหนวยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หนวยกิต  
๑.๒. โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ี
กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ ดังนี้ 
            แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๙ 
หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไมตองนับหนวย
กิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และ
ทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

         วิชาบังคับ       
                        นับหนวยกิต                    ๙     หนวยกิต 
                        ไมนับหนวยกิต                (๙)  หนวยกิต 
         วิชาเอก         ไมนอยกวา                 ๑๒    หนวยกิต 
         วิชาเลือก       ไมนอยกวา                  ๖     หนวยกิต 
         วิทยานิพนธ                     ๑๒   หนวยกิต 

             รวมท้ังส้ิน                 ไมนอยกวา    ๓๙    หนวยกิต 
 

๑. หลักสูตร  
๑.๑. จํานวนหนวยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หนวยกิต  
๑.๒. โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไว
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบงการศึกษา เปน 
๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ 
ดังนี้ 
            แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต 
และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผูศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

         วิชาบังคับ       
                           นับหนวยกิต                    ๙     หนวยกิต 
                           ไมนับหนวยกิต                (๑๒)  หนวยกิต 
         วิชาเอก         ไมนอยกวา                     ๑๒   หนวยกิต 
         วิชาเลือก       ไมนอยกวา                      ๖    หนวยกิต 
         วิทยานิพนธ                        ๑๒   หนวยกิต 

             รวมท้ังส้ิน                   ไมนอยกวา     ๓๙    หนวยกิต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต ๑ 

รายวิชา 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

โครงสรางหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
            ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และ
ทําสารนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได  ๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     ไมนอยกวา      ๙     หนวยกิต 
           วิชาเอก        ไมนอยกวา     ๑๒   หนวยกิต 
           วิชาเลือก      ไมนอยกวา     ๑๒   หนวยกิต 
           สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ          
           สารนิพนธ                        ๖    หนวยกิต 

               รวมท้ังส้ิน    ไมนอยกวา    ๓๙    หนวยกิต 

            ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสาร
นิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได  ๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

          วชิาบังคับ       
                           นับหนวยกิต                    ๙     หนวยกิต 
                           ไมนับหนวยกิต                (๑๒)  หนวยกิต 
           วิชาเอก        ไมนอยกวา                    ๑๒   หนวยกิต 
           วิชาเลือก      ไมนอยกวา                    ๑๒   หนวยกิต 
           สอบประมวลความรู สอบหลังจากเรยีนรายวิชาครบ          
           สารนิพนธ                                        ๖    หนวยกิต 

               รวมท้ังส้ิน                   ไมนอยกวา    ๓๙    หนวยกิต 

 
 
 

เพ่ิมวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต ๑ 

รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

๖๐๘ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร* 
- 
๖๐๘ ๑๐๓ รฐัประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก 
๖๐๘ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๒๐๔ การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ 
๖๐๘ ๓๐๕ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 
- 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
 
หมายเหตุ : * เปนรายวิชาท่ีบังคับเรียนแตไมนับหนวยกิต 

๖๐๘ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๑๐2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร* 
๖๐๘ ๑๐๓ รฐัประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก 
๖๐๘ ๒๐1 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร* 
- 
๖๐๘ 202  การบรหิารทรพัยากรมนุษย* 
608 203  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธพุทธบูรณาการ 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน 
 
หมายเหตุ : * เปนรายวิชาท่ีบังคับเรียนแตไมนับหนวยกิต 

วิชาเอก วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐๖ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ ๒๐๗ ทฤษฎีองคการและการจัดการ 
๖๐๘ ๑๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ ๓๐๙ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
- 

๖๐๘ ๑๐4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ 105 ทฤษฎีองคการและการจัดการ 
- 
๖๐๘ 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
608 205 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก วิชาเลือก 
๖๐๘ ๒๑๐ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
๖๐๘ ๒๑๑ ภาวะผูนําแนวพุทธ 
๖๐๘ ๒๑๒ การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร 
๖๐๘ ๒๑๓ การบริหารการเงินและการคลัง 
๖๐๘ ๒๑๔ ระบบการเมืองและราชการไทย 
- 
๖๐๘ ๒๑๕ ระบบเศรษฐกิจของไทย 

- 
๖๐๘ ๒06 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ 
๖๐๘ ๒07 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร 
- 
๖๐๘ ๒08 ระบบราชการและการเมืองไทย 
608 209 การปกครองและการบริหารทองถ่ิน 
608 210 มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 



 ๔ 

๖๐๘ ๓๑๖ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ 
๖๐๘ ๓๑๗ สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ 
๖๐๘ ๓๑๘ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร 
- 
 
วิทยานิพนธ 
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ 
 
สารนิพนธ 
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ 

๖๐๘ 211 สัมมนารฐัประศาสนศาสตรระหวางประเทศ 
๖๐๘ 212 สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ 
๖๐๘ 213 การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร 
608 214 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน 
 
วิทยานิพนธ 
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ 
 
สารนิพนธ 
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
ก. วิชาบังคับ                                                     ๙  หนวยกิต  ก. วิชาบังคับ                                                     ๙  หนวยกิต คงเดิม 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร                        (๓)(๓-๐-๖) 
                    (Introduction to Public Administration) 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและความหมายของรัฐประศาสนศาสตร 
พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ 
นโยบายของรัฐและการวางแผน ปจจัยแวดลอมทางดานรัฐประศาสนศาสตร การ
บริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองคการของรัฐ การบริหารการคลัง
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ การติดตอ
ประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย และการบริหารงาน
ของคณะสงฆ 

 ๖๐๘ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร*                                (๓)(๓-๐-๖) 
              (Introduction to Public Administration) 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสน
ศาสตร พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ 
นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุง
องคการของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ การติดตอ
ประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองคการ 
นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตรในประเทศไทย แนวโนม
กระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไทยในอนาคต 

 
 

ปรับรหัส
วิชา,แนว
สังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๑๐๘  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร             ๓(๓-๐-๖) 
                   (Research Methodology in Public Administration) 
       ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร เกณฑเบื้องตนของระเบียบ
วิธีวิจัยท่ัวไป การสรางทฤษฎีและขอสมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ วิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ และวิธีการนําเสนองานวิจัย 
และการศึกษาผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ท้ังนี้ ใหผูเรียนเขียนโครงราง
การวิจัยอยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง (เดิมอยูหมวดวิชาเอก) 

 ๖๐๘ ๑๐2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร                ๓(๓-๐-๖) 
                    (Research Methodology in Public Administration) 
       ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ท่ีนิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารท้ังเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรางกรอบ
แนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย 
การกําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพ่ือแปล
ความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการ
วิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
 
 
 
 

 
 
 

ปรับมาจาก
วิชาเอกและ
ปรับแนว
สังเขป
รายวิชา 



 ๖ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก                  ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration in Tipitaka) 
        ศึกษาแนวคิดสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 
ประกอบดวยเรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร การวินิจฉัย
สั่งการ การติดตอประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ธรร
มาภิบาลสําหรับการบริหารงาน เปนตน และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐ
ประศาสนศาสตรในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมไทย 

 ๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก                     ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration in Tipitaka) 
        ศึกษาวิ เคราะหแนวคิดสํ า คัญทางรัฐประศาสนศาสตร ท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก ประกอบดวยเรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร 
การวินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารงาน โดยเนนหลักการและหลักธรรมในพระไตรปฎก
มาประยุกตใชในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสนศาสตร
ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในสังคมไทย 

 
 

ปรับแนว
สังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๒๐๒  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร       (๓)(๓-๐-๖) 
                    (English for Public Administration) 
       ฝกทักษะและกลวิธีในการอาน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ความพรอมในการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และเทคนิคในการอาน
บทความหรือขอความจากตําราในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 ๖๐๘ ๒๐1  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร            (๓)(๓-๐-๖) 
                    (English for Public Administration) 

ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด 
อาน และเขียน ในประเด็นความสัมพันธระหวางการฟง พูด อาน เขียน 
กระบวนการอานเอกสารวิชาการขององคความรูตาง ๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรโดยการมุงเนนการคนควาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร 
หนังสือพิมพ สื่อ Social network และฝกทักษะตาง ๆ จากการการอาน การฟง 
การเขียน การนําเสนองานผานเอกสารทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี ้ 

 
 

ปรับรหัส
วิชาและ

แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๒๐๔  การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ                      ๓(๓-๐-๖) 
       ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเ ก่ียว กับการบริหารการพัฒนาตามแนว
พระพุทธศาสนา สภาพแวดลอมท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในสําหรับการ
บริหารการพัฒนา ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ การปรับปรุงระบบการบริหารเพ่ือการพัฒนาเชิงพุทธ การบริหารการ
พัฒนาในประเทศไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 

  ยุบรวมกับ
รายวิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตรใน

พระไตรปฎก 

๖๐๘ ๓๐๕  การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ                ๓(๓-๐-๖) 
                   (Buddhist Human Resource Management) 
      ศึกษาแนวคิดท่ัวไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย และแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยผานวิสัยทัศน ภารกิจและ

 ๖๐๘ 202  การบริหารทรัพยากรมนุษย                           (๓)(๓-๐-๖) 
                   (Human Resource Management) 

      ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ
ศาสนาดวยการออกแบบการวิเคราะห และการวิเคราะห เพ่ือจัดแบงตําแหนงงาน 

ปรับรหัส
รายวิชา, 

ช่ือรายวิชา
และแนว



 ๗ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
วัตถุประสงคดานทรัพยากรมนุษย อันประกอบดวย การวางแผนกําลังคน การ
วางแผนอาชีพ การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การจูงใจ และการ
ธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยโดยการประยุกตเขากับแนวคิดและวิธีการทาง
พระพุทธศาสนา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ
บรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการพัฒนา 
กระบวนการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ การใชวินัย
ควบคุม  การประเมินผล การกําหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการ
เชื่อมโยงระหวางบุคคล และองคการ ลักษณะทรัพยากรบุคคลท่ีองคการตองการ 
โดยพิจารณาถึงการกําหนดงานท้ังระบบดวยการศึกษาองคประกอบขององคการ 
สภาพแวดลอม ดานพฤติกรรม รวมท้ังกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี
ประกอบดวยพุทธบริษัท 4 ในพระพุทธศาสนา 

สังเขป
รายวิชา 

  ๖๐๘ ๒๐3 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ                   
๓(๓-๐-๖) 
(Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist 
integration) 
       สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี โดยมุงศึกษาการนําหลักการและหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตหรือบูรณาการเพ่ือสรางกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในทาง
รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                  (๒)(๒-๐-๔) 
               (Buddhist Meditation) 
      ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฎในคัมภีร
พระไตรปฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจาก
การเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และ
วิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 

 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                      3 (๓-2-6) 
               (Buddhist Meditation) 
          ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฎในคัมภีร
พระไตรปฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และ
วิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 
 
 

 
 
 
 

คงเดิม 



 ๘ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 

ข. วิชาเอก                                                       ๑๒ หนวยกิต  ข. วิชาเอก                                                       ๑๒ หนวยกิต  
๖๐๘ ๑๐๖  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                            ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration Theory) 
       ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาการของ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรในยุคตางๆ จนถึงปจจุบัน โดยเนนทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรสมัยใหม เนื้อหาของวิชาพิจารณาถึงขอบขายแนวความคิด
ตางๆ ในแงของขอสมมติฐาน รูปแบบ คานิยม ปรัชญาของแตละทฤษฎีเปนหลัก 
รวมถึงแนวโนมของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรในอนาคต 
 
 

 ๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                               ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration Theory) 

ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร ศึกษาคนควาทางดานการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับ
ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยครอบคลุมท้ังทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและ
เทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมท้ังเปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร  ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท้ัง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมาย
ปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับ
การบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหาร
สาธารณะแนวใหม  บริการสาธารณะ การปกครองและการบริหารทองถ่ิน ธรรมาภิ
บาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสําหรับผูบริหารรัฐกิจ 

 
 
 

ปรับรหัส
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๒๐๗  ทฤษฎีองคการและการจัดการ                        ๓(๓-๐-๖) 
(Organization and Management Theory) 

      ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสําคัญขององคการและการจัดการ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองคการและการจัดการในยุคตางๆ จนถึงปจจุบัน องคการแบบประยุกตวิธี
ตางๆ ในการนําเอาความรูเรื่ององคการไปใชกับสภาพความเปนจริง หลักเกณฑ
ในการวิเคราะหตัวแปรทางองคการท่ีสําคัญๆ เชน ทิศทางองคการ กลไกองคการ
ระบบการตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย การจัดองคการท่ีนักวิชาการ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรได ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องแลว การจัดการองคการ
สมัยใหม การเสนอรูปแบบการจัดองคการท่ีพึงประสงคในปจจุบัน ศึกษากรณี
ตัวอยางการจัดองคการทางพระพุทธศาสนา 
 

 ๖๐๘ 105  ทฤษฎีองคการและการจัดการ                           ๓(๓-๐-๖) 
(Organization Theory and Management) 

      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญขององคการและการจัดการ รวมถึงศึกษา
กรณีตัวอยางการจัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็น ท่ี เ ก่ียวกับองคการ
ประกอบดวย รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการภาครัฐและ
เอกชน พฤติกรรมมนุษยในองคการ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการ
เรียนรู การควบคุม และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 



 ๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 
๖๐๘ ๑๐๘  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร           ๓(๓-๐-๖) 
                    (Research Methodology in Public Administration) 
       ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร เกณฑเบื้องตนของระเบียบ
วิธีวิจัยท่ัวไป การสรางทฤษฎีและขอสมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ วิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ และวิธีการนําเสนองานวิจัย 
และการศึกษาผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ท้ังนี้ ใหผูเรียนเขียนโครงราง
การวิจัยอยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง 

   
 

ปรับไปเปน
วิชาบังคับ 

๖๐๘ ๓๐๙  นโยบายสาธารณะและการวางแผน          ๓(๓-๐-๖) 
(Public Policy and Planning) 

         ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ การกําหนดนโยบาย 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะหและการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
เนนการกําหนดและการวิเคราะหนโยบายสาธารณะท่ีไดมีการดําเนินการอยูใน
ปจจุบันเปนสําคัญ และการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีผลตอการสงเสริมและ
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ศึกษาแนวคิดและวิธีการวางแผน ประเภท
กระบวนการและการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการประเมินแผน 
รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา 

 ๖๐๘ 204  นโยบายสาธารณะและการวางแผน             ๓(๓-๐-๖) 
(Public Policy and Planning) 

         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภท
และวิธีการกําหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนด
ทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตางๆ การนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ
สาธารณะ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน  
การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน 
เนนถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทาง
พระพุทธศาสนา 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 

   ๖๐๘ 205  การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ            ๓(๓-๐-๖) 
                    (Public Finance and Budget Administration) 
            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเก่ียวกับการคลัง และ
งบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเ งินของรัฐ  ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจายของรัฐ   หนี้สาธารณะ 
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิ เคราะห งบประมาณ ปญหา 
การงบประมาณของภาครัฐ 
 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม 



 ๑๐ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 

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

 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) 
       ศึกษากลยุทธการบริหารงาน ท่ี เ ก่ียวของ กับการบริหารงานของ
พระพุทธศาสนา ตามแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ ประกอบดวยงาน
การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห 
และการสาธารณสงเคราะห รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา 

  
 
 
 
 
 

ยุบรวมกับ
รายวิชาการ

บริหาร
ทรัพยากร
มนุษยแนว
พุทธ(ใน

หมวดวิชา
บังคับ) 

๖๐๘ ๒๑๑  ภาวะผูนําแนวพุทธ                                         ๓(๓-๐-๖) 
               (Buddhist Leadership) 
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวทางของพระพุทธเจา การ
บริหารจัดการเพ่ือความเปนผูนําตามแนวทางพระพุทธศาสนา พุทธธรรมสําหรับ
การสรางภาวะผูนํา กระบวนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเปนผูนํา
ตามแนวพุทธ รวมท้ังศึกษาผูนําสงฆท้ังในอดีตและปจจุบันท่ีเปนตนแบบของ
พุทธศาสนิกชนอีกดวย 
 
 

 ๖๐๘ 206 การทํางานเปนทีมและภาวะผูนําแนวพุทธ                  ๓(๓-๐-๖) 
               (Team Working and Buddhist Leadership) 
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสรางทีมงาน แนวคิดเก่ียวกับการ
ทํางานเปนทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีม การวางแผนและการออกแบบ
ทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชนและอุปสรรคในการทํางานเปนทีม การ
กําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม ทักษะท่ีจําเปนในการสราง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิผล การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟูทีมงาน การลด
ความขัดแยงระหวางกลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข การนําหลัก
พุทธธรรมมาประยุกตใชในการทํางานเปนทีม และศึกษาศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี 
หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องผูนํา ท้ังจากอดีตจนถึงทฤษฎีผูนํ าในการ
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผูนําในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะท่ีจําเปน
ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูนํายุคใหม โดยเนนภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาและ
การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในความเปนผูนําท่ีดี  
 
 

 
 
 
 
 

ปรับรหัส
วิชา,ช่ือวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 



 ๑๑ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 

๖๐๘ ๒๑๒  การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร           ๓(๓-๐-๖) 
                (Data Analysis in Public Administration) 
       ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ท้ังในแบบเชิงปริมาณ
และแบบเชิงคุณภาพ เชน การใชสถิติ การวิเคราะหภาษา การใชคอมพิวเตอร 
การจําลองการเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูลระดับกลุม การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร การวิเคราะหการใชพระไตรปฎกฉบับ
คอมพิวเตอร เปนตน 

 ๖๐๘ ๒07  การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร                ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in Public Administration) 
       ศึกษาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ประเภทของขอมูลท้ังขอมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การ
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิจัยท้ังสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

 
ปรับรหัส

วิชา,ช่ือวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๒๑๓  การบริหารการเงินและการคลัง                           ๓(๓-๐-๖) 
               (Financial and Fiscal Administration) 
       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการเงินและการคลัง รายรับและ
รายจายของรัฐบาล การใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกท่ีมีตอระบบการเงินและการคลังของไทย 
ปญหาอุปสรรคและวิธีแกไขเก่ียวกับการบริหารการเงินและการคลังของไทยใน
ปจจุบัน วิธีการนําหลักการบริหารการเงินและการคลังมาประยุกตใชในการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 

  ปรับไปเปน
รายวิชาการ
บริหารการ
คลังและ

งบประมาณ
ภาครัฐ(ใน

หมวด
วิชาเอก) 

๖๐๘ ๒๑๔  ระบบการเมืองและราชการไทย              ๓(๓-๐-๖) 
               (Thai Politics and Bureaucratic System) 
      ศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบการเมืองและราชการ
ไทย วิวัฒนาการและปญหาทางการเมืองและราชการไทย ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง  ๆ ของระบบท้ังสอง ตัวแปรหลัก ท่ี มี อิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและระบบราชการไทย ความสัมพันธของปจจัยทาง
การเมืองและระบบราชการตอธุรกิจและการบริหารในองคการ ปญหาและแนว
ทางแกไขระบบการเมืองและราชการไทยในปจจุบัน ระบบการเมืองและราชการ
ไทยท่ีมีสวนสัมพันธกับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ 

 ๖๐๘ ๒08  ระบบราชการและการเมืองไทย                              ๓(๓-๐-๖) 
               (Bureaucratic System and Thai Politics) 
                 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ แนวคิดวิวัฒนาการของกับระบบ
ราชการและการเมือง ความสัมพันธระหวางระบบราชการกับการเมือง ปจจัย
แวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการตางประเทศท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร
ราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย 
ระบบการเมืองไทย การปฏิรูปการเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันททาง
การเมือง แนวโนมและกรณีศึกษาเก่ียวกับระบบราชการและการเมืองของไทย 
ระบบราชการและการเมืองมีสวนสัมพันธกับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ 
 

 
 

ปรับรหัส
วิชา, ช่ือ
รายวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 



 ๑๒ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 
 

  608 209  การปกครองและการบริหารทองถิ่น                         ๓(๓-๐-๖) 
               (Government and Administration) 
              ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอํานาจ  ความหมาย   
ความสําคัญ  และขอดีขอเสียของการปกครองสวนทองถ่ิน ความเปนมาของการ
ปกครองสวนทองถ่ินของไทย การปกครองสวนทองถ่ิน ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดองคกร การบริหารงาน
องคกรสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองคกร
สวนทองถ่ินของไทย ลักษณะองคการปกครองสวนทองถ่ินของไทยในปจจุบัน ไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร ท้ังในแงรูปแบบการจัดต้ังโครงสราง รายได อํานาจหนาท่ี และ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาสวนทองถ่ิน ผูบริหารสวนทองถ่ินและแนวโนมการบริหาร
สวนทองถ่ินของไทย   

 
 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม 

 

๖๐๘ ๒๑๕  ระบบเศรษฐกิจของไทย                                    ๓(๓-๐-๖) 
               (Thai Economic System) 
        ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับ
การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจของไทย ปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิด
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทย และแนวคิดการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

 ๖๐๘ ๒๑0  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ                      ๓(๓-๐-๖) 
               (Dimension Economy and Public Administration) 
           ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาค มห
ภาค สภาพทางเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ นโยบายดานเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ การจัดหาและการใชทรัพยากร การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบัน
การเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไข
ปญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ปรับรหัส
วิชา,ช่ือวิชา
และแนว
สังเขป
รายวิชา 

๖๐๘ ๓๑๖  สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ             ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on International Public Administration) 
      สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศ
ตางๆ ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเนนรัฐประศาสนศาสตรในภูมิภาคประชาคม
อาเซียนเปนสําคัญ 

 ๖๐๘ 211  สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ                ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on International Public Administration) 
            สัมมนารัฐประศาสนศาสตรระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศ
ตางๆ ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเนนรัฐประศาสนศาสตรในภูมิภาคประชาคมอาเซียน
เปนสําคัญ 

ปรับรหัส
รายวิชา 



 ๑๓ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
 
 

๖๐๘ ๓๑๗  สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ          ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on Development Administration) 
      สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเนน
นโยบายการบริหารงานสาธารณะท่ีกําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน 

 ๖๐๘ 212  สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ             ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on Development Administration) 
            สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวขอท่ีกําหนด โดย
เนนนโยบายการบริหารงานสาธารณะท่ีกําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปจจุบัน 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๐๘ ๓๑๘  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร        ๓(๓-๐-๖) 
               (Directed Studies in Public Administration) 
        ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปน
การศึกษาตามแนวแนะในรัฐประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ประจํารายวิชานี ้

 ๖๐๘ 213  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร           ๓(๓-๐-๖) 
               (Directed Studies in Public Administration) 
                ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
เปนการศึกษาตามแนวแนะในรัฐประศาสนศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ประจํารายวิชานี ้

ปรับรหัส
รายวิชา 

  608 214 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐในอาเซียน      ๓(๓-๐-๖) 
              (Law on Public Human Capital in ASEAN) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย ในมิติตาง ๆ เชน ความ
สอดคลองเชิ งยุทธศาสตร  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลความพรอมรับผิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไดแก
กฏหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐไมวาจะเปนราชการฝายพล
เรือน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ซ่ึงในการศึกษากฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย สัญญาจางแรงงาน การคุมครองแรงงาน การแรงงาน
สัมพันธ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ท้ังในประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน 

 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม 

 

ง. วิทยานิพนธ              ๑๒ หนวยกิต  ง. วิทยานิพนธ       ๑๒ หนวยกิต  
๖๐๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ                                                          ๑๒ 
                Thesis 
       ศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลท่ีมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ๖๐๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ                                                             ๑๒ 
                Thesis 
              ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระเขมขน ในองค

 
 

ปรับแนว



 ๑๔ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๕)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 
โดยศึกษา คนควาดวยตนเองในปญหาหรือเรื่องท่ีนาสนใจในบริบทของรัฐ
ประศาสนศาสตร ท่ีสามารถนําหลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชใน
สังคมไทยปจจุบัน ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบของ
การนําเสนอวิทยานิพนธ 

ความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตร ท่ีสามารถประยุกตหลักพุทธธรรม คําสอน
ในทางพระพุทธศาสนา ท้ังใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ 

สังเขป 

จ. การศึกษาอิสระ         ๖ หนวยกิต  จ. สารนิพนธ         ๖ หนวยกิต  
๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ                                                              ๖ 
                Research paper 
       ศึกษาคนควาดวยตนเองในปญหาหรือเรื่องท่ีนาสนใจในบริบทของรัฐประศาสน
ศาสตร ท่ีสามารถนําหลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสังคมไทยหรือเก่ียวของ
กับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ภายใตการอนุญาต แนะนําและการควบคุมโดย
อาจารยท่ีปรกึษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ 

 ๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ                                                                 ๖ 
                Research paper 
       ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ใหไดองคความรูตาม
ขอบขายสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท่ีผสมรวม ประยุกตใชองคความรู และ
หลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอน
และรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ 

 
ปรับแนว
สังเขป 

 



ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
พระครูสังฆรักษเกยีรติศักดิ,์ผศ.ดร.  ฉายา    กติตฺิปฺโ    นามสกุล  สุขเหลือง 

Phrakhrusangkharak Kiettisak BUDDHIST NAME  Kittipañño SURNAME   Suklueang 
เลขประจําตัวประชาชน ๓๓๒๐๗๐๐๙๘๖๕๓๙ 

 
๑. ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 
    สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
ลําดับ คุณวุฒิ ป พ.ศ.ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา ประเทศ 

๑. พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ไทย 

๒. ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนา
สังคม) 

๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 

ไทย 

๓. รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ไทย 

 

๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เลขท่ี ๐๕๒๑๐๐๒ 
 เม่ือวันท่ี  ๑  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี 020/2551 
 

๔. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลงั)  
 

ระดับท่ีสอน รายวิชาท่ีสอน จํานวน
หนวยกิต 

ช.ม./สัปดาห ภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาตร ี ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร ๓ ๓ ๒/๒๕๕๕  

ปริญญาตร ี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒ ๒ ๒/๒๕๕๕ 

ปริญญาโท การวิเคราะหขอมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

๓ ๓ ๒/๒๕๕๕   

ปริญญาตร ี หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ ๓ ๑/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัการ
กิจการพระพุทธศาสนา 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๖ 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒ ๒ ๒/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ ๓ ๒/๒๕๕๖ 



ระดับท่ีสอน รายวิชาท่ีสอน จํานวน
หนวยกิต 

ช.ม./สัปดาห ภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาโท การวิเคราะหขอมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

๓ ๓ ๒/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๓ ๓ ๒/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ ๓ ๒/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท การวิเคราะหขอมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

๓ ๓ ๒/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัการ
กิจการพระพุทธศาสนา 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 

 
๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ บทความทางวิชาการ  
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (๒๕๕๖). “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการ

คณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(วารสารท่ีอยูในระบบ TCI ฐาน ๑) 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การกําหนดประเด็นปญหา การต้ังชื่อเรื่องและการ
เขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปรทิรรศน. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี 
๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(วารสารท่ีอยูในระบบ TCI ฐาน ๑) 

 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”. ใน
รวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). 
กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยรูสาสนไทย การพิมพ. (วารสารท่ีอยูในระบบ TCI ฐาน ๒) 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการ
เสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาสนไทย การ
พิมพ. (วารสารท่ีอยูในระบบ TCI ฐาน ๒) 



พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน .  ป ท่ี  ๓ ฉบับท่ี ๓ ( กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารท่ีอยูในระบบ TCI ฐาน ๑) 

 
 ๕.๒ งานวิจัย 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (หัวหนาโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (ผูรวมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือ
การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร. 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (หัวหนาโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาตอ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กําลังดําเนินการ) 

 
 ๕.๓ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโ. (แตงรวม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (แตงรวม). (๒๕๕๕). พ้ืนฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ. (แตงรวม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐศาสตร. ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. เชียงใหม : 

ประชากรธุรกิจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
ดร.บุษกร  วัฒนบุตร 

Asst. Prof. Dr.Busakorn Watthanabut 
๑.  ตําแหนง      ผูชวยศาสตราจารย 

สังกดั ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ๒๕๔๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 

 
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

-คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที ่๐๕๒๑๐๒๔  
 
๔.ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลงั) 

๔.๑   ประสบการณในการสอน 

ระดับท่ีสอน รายวิชาท่ีสอน 
จํานวน

หนวยกิต 
ช.ม./สัปดาห ภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาตร ี
การจัดการทรัพยากรมนุษยแนว

พุทธ 
๓ ๓ 

๑/๒๕๕๖ 

ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๖ 

ปริญญาโท พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๖ 
ปริญญาโท การจัดการโครงการช้ันสูง ๓ ๓ ๒/๒๕๕๖ 
ปริญญาโท ยุทธศาสตรการจดัการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๒/๒๕๕๖ 
ปริญญาโท การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 
๓ ๓ ๒/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี
การจัดการทรัพยสินทาง

พระพุทธศาสนา 
๓ ๓ 

ฤดูรอน/๒๕๕๖ 

ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ฤดูรอน/๒๕๕๖ 

ปริญญาตร ี การจัดการทรัพยากรมนุษยแนว
พุทธ 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 
ปริญญาเอก ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร 
๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท สัมมนาเก่ียวกับพฤติกรรมของ
องคกร 

๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 



ปริญญาโท พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 
ปริญญาโท ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 
ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ฤดูรอน/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี
การจัดการทรัพยสินทาง

พระพุทธศาสนา 
๓ ๓ 

ฤดูรอน/๒๕๕๗ 

 
 
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 

 
๕.๑  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน 

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

,๒๕๕๘. 
 
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 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง . มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง. ราชบุรี. 

3. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม , พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (สุขเหลือง) ,ดร. บุษกร  วัฒน
บุตร.  (2557) . การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการเสริมสรางสุขภาวะและ
การเรียนรูของสังคมไทย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
พระนครศรีอยุธยา 
 

4. บุษกร  วัฒนบุตร . ( 2557 ) . การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในการบริหารองคกรเพ่ือรองรับ
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 บทความในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 

๑. สรุพล สุยะพรหม, ผศ.ดร., พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (สุขเหลือง),ดร. , บุษกร  วัฒน
บุตร ,ดร..การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของ
สังคมไทย. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ ตุลาคม ๒๕๕๗ , 
วารสารราย 6 เดือน : ๑-๒๑. 

๒. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร. “การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในการบริหารองคกรเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี ๖ 
ฉบับท่ี ๑.( เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๔-๓๘. 

๓. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต” . วารสาร  มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 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 ปท่ี 2 
ฉบับท่ี 2 , พฤษภาคม  - สิงหาคม  2556. ( 2556 ) : ๑๙๓-๒๐๕. 

๔. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “จริต ๖ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย” . วารสารมจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน ปท่ี 2 ฉบับท่ี๑  , 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. “พุทธบูรณาการเพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยแบบคนเกงคนดีภายใตสังคม
อาเซียน” . วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 1 พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
จิตใจและสังคม. (23- 24 กรกฎาคม 2557)  : ๓๒๔-๓๓๘. 

๗. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร. “การจัดการความรูเพ่ือองคกรแหงการเรียนรู” . วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ปท่ี 
3 ฉบับท่ี 1 , (ตุลาคม 2556  - กันยายน 2557). : ๑๑๓-๑๒๖. 



๘. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “Book review ฉลาดไดอีก” , วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ปท่ี 40 ฉบับท่ี 2 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2557  , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( 2557 ) : ๒๒๘-๒๓๒. 

๙. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยพุทธบูรณาการ” . วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ปท่ี ๔๑  ฉบับท่ี ๑ .( มกราคม  - มิถุนายน  ๒๕๕๘) : 
๓๕-๔๘. 

๑๐. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร. “พุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตประชาคมอาเซียน” . วารสารมหา
จุฬาวิชาการ , ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษ : เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๘  : 
๔๙๕-๕๐๙. 

๑๑. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร. “การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยแบบคนเกงคนดีใน
ศตวรรษท่ี ๒๑” . การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 15 

“โลกาภิวัตน ภูมิภาคภิวัตน ทองถิ่นภิวัตน : นัยตอสังคมไทย”(Globalization, Regionalization, 
and Localization : Implications for Thai Society) , วันท่ี 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 , 
โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี , สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา : ๑๐๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
ดร.ธติิวุฒิ หม่ันมี 

Asst Prof. Dr.Thitiwut Manmee 
๑.  ตําแหนง      ผูชวยศาสตราจารย 

สังกดั ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

-คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที ่๐๕๒๑๐๒๓ 
 
๔.ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลงั) 

๔.๑   ประสบการณในการสอน 

ระดับท่ีสอน รายวิชาท่ีสอน 
จํานวน

หนวยกิต 
ช.ม./สัปดาห ภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาตร ี
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒ ๒ 

๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 

ปริญญาโท พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 
ปริญญาโท ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๗ 
ปริญญาโท การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 
๓ ๓ ๒/๒๕๕๗ 

ปริญญาตร ี
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒ ๒ 

๑/๒๕๕๘ 

ปริญญาโท ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 

ปริญญาโท พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 
ปริญญาโท ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ ๓ ๑/๒๕๕๘ 
ปริญญาโท การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 
๓ ๓ ๒/๒๕๕๘ 

 
 
 
 



๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 
ก. เอกสารประกอบการสอน 
 ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.,ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๑, เชียงใหม : ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘. 

 
ข. หนังสือ 
 ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร., ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
ค. งานวิจัย 

ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองคความรูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มจร, ๒๕๕๕. 
 ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๕๗. 
           ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การจ ัดการท ุนมน ุษย เ พื ่อส ง เสร ิมจร ิยธรรมคุณธรรมของบ ุคลากร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๕๙. 

 
ง. บทความทางวิชาการ 
 ๑. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓-106. 
 ๒. ธิติวุฒิ หม่ันมี, “การวินิจฉัยสั่ งการตามหลักธรรมอคติ ๔”. ๓๐ ป คณะสังคมศาสตร . 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) : ๒๑๒-220. 
 ๓. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “ประสิทธิภาพขององคกรขนาดเล็ก”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. 
ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑. (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๙๙-221. 

๔. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑. (กรกฎาคม ๒๕๕๗) : ๒๔๐-263. 

๕. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การวางแผนและการติดตอประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดตอประสานงานสูความสําเร็จ”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑. 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓-83. 
 ๖. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “มิติใหมของการบริหารองคกรภาครัฐ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓. (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๗๙-91. 
 ๗. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “ประชาธิปไตยไทย : ปญหาและทางออก”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. (๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๙๖-309. 
 ๘. ธิติวุฒิ หม่ันมี,ดร. “การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี : มองเทศมองไทย” วารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒. (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๔๒๕-๔๔๒. 
 



ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

--------------------------------------- 
ดร.อนุวัต กระสังข 

 
๑. ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  
    อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร  เลขท่ี ๐๕๒๑๐๒๐ สังกัด คณะสังคมศาสตร มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
๒. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ช่ือสถานที่ศึกษา 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศาสตรบัณฑิต 2550 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
18๓. ผลงานทางวิชาการ   
              ๑)0 หนังสือ 
อนุวัต  กระสังข, ดร..0 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ18. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
อนุวัต  กระสังข, ดร..0 การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา18. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
18๒)0 เอกสารประกอบการสอน 
อนุวัต  กระสังข, ดร..0 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ18. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
18๓) งานวิจัย 
๑. งานวิจัยเร่ือง (นักวิจัยรวม) “การประเมินความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน : 

กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
(ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗ 

๒. งานวิจัยเร่ือง (นักวิจัยรวม) “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗ 



๓. งานวิจัยเร่ือง (หัวหนาโครงการวิจัย) “การจัดการส่ิงแวดลอมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิง
พุทธบูรณาการของคณะสงฆจังหวัดสระบุรี” (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๘ 

๔. งานวิจัยเร่ือง (นักวิจัยรวม) “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปญหา อุปสรรคและ
กระบวนการจัดการของภาคีเครือขายในพื้นท่ี” (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๙ 

๕. งานวิจัยเร่ือง (นักวิจัยรวม)  “โรงเรียนผูสูงอายุ: การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (รอการอนุมัติงบประมาณ) :๒๕๕๙ 

  
18๔) บทความทางวิชาการ 
อนุวัต  กระสังข. “วัยรุนกับกระแสบริโภคนิยม: ปญหา ทฤษฎีและทางออก”. นิตรสารพุทธจักร18. 

ปท่ี ๖๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๕-๒๖ 
อนุวัต  กระสังข. “พุทธวิธี: การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน

18.  ปท่ี ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก 
ประจําป ๒๕๕๖: ๕๑๑-๕๒๔ 

อนุวัต  กระสังข. “องคกรภาครัฐ: การมีสวนรวมในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรค18.  ปท่ี ๒ ฉบับ๒ ๒๕๕๖) : ๕๔-๗๐ 

อนุวัต  กระสังข, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภค
นิยม: การแกไขปญหาและสรางภูมิคุมกัน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร คร้ัง
ที่ ๑  ๒๕๕๗0 : ๓๕๘-๓๗๓. 

อนุวัต  กระสังข, ดร. “ผูนําในยุคโลกาภิวัตน”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน18. ปท่ี ๓ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๗) : ๒๖-๓๘ 

อนุวัต  กระสังข, ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน18. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๐๑-๑๑๕ 

อนุวัต  กระสังข, ดร. “การจัดการส่ิงแวดลอมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของ
คณะสงฆจังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน18. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙ 

  
              ๕) การสอน/บรรยาย 
              ๑. รายวิชาองคการและการจัดการ (19หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 



              ๒. รายวิชามนุษยกับสังคม (19หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๓. รายวิชารัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร) 
              ๔. รายวิชาพุทธธรรมกับการบริหาร  (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร) 
              ๕. รายวิชาทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ (19หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๖. รายวิชาพื้นฐานทางการจัดการ (19หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๗. รายวิชายุทธศาสตรการจัดการเชิงพุทธ (19หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๘. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ (19หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๙. รายวิชาวิทยาการบริหาร (19หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
              ๑๐. รายวิชาสัมมนาการจัดการองคการสมัยใหม (19หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19) 
  
18๖) โครงการกจิกรรม 
              ๑. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง “การอนุรักษวัฒนธรรมไทย ไหวครูและ
ตอนรับนิสิตใหม” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗19) 
              ๒. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง “นิสิตอาสาพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอม” 
(จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗19) 
              ๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพ” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๒๕-๒๖ กันยายน 
๒๕๕๗19) 
              ๔. โครงการจัดตั้งคลินิกการทําวิทยานิพนธ (19จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗19) 
              ๕. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการคืน
ความสุขใหกับสังคม” (จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗19) 



๖. โครงการฝกอบรมหลักสูตรปองกันการทุจริต (19จัดโดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗19) 
              ๗. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิถีชาวบาน (การทํานาขาว) (19จัดโดยหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖๘19) 
              ๘. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง “การบูรณาการบัณฑิตสังคมศาสตรเพื่อ
สรางสันติภาพสูสังคมโลก” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘19) 
              ๙. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง “กิจกรรมปจฉิมนิเทศ” (จัดโดยคณะ
สังคมศาสตร  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘19) 
              ๑๐. โครงการกิจกรรม เร่ือง “สังคมศาสตรสุขสันตสันสงกรานตสืบสานประเพณี
ไทย” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
              ๗) การอบรม/วิทยากร/สัมมนา 
              ๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร” (จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๑๐-๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗19) 
              ๒. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การจัดการการ
สาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) 
              ๓. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การบริหาร
จัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” (จัดโดยนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
              ๔. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “รูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๒” (จัดโดย
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
              ๕. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การบริหาร
จัดการวัดพัฒนาตัวอยางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
              ๖. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การประยุกตใช
หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒” (จัด



โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 
              ๗. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓” (จัดโดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 
              ๘. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบทตามแนววิถีชุนเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต” (จัด
โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) 
              ๙. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําตามแนวพุทธวิธีบริหาร” (จัดโดยนสิิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๘) 
              ๑๐. วิทยากรสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เร่ือง “การพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔” (จัดโดยนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
              ๑๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “กิจกรรมเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ” (จัดโดย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๘) 
              ๑๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “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) ผลงานอ่ืนๆ 
๑. เปนกองบรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน (19หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗19) 
๒. เปนกรรมการฝายวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ (19จัดโดย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0 ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗19) 
๓. เปนกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพ” (จัดโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย0 ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗19) 

๔. เปนกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (19โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘19) 

๕. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการฝกอบรมหลักสูตรปองกันการทุจริต (19จัดโดย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗19) 

๖. เปนกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) ปการศึกษา 
๒๕๕๗ ภาคการศึกษาท่ี ๑ (19มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗19) 

๗. เปนกรรมการการออกขอสอบและตรวจขอสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (19มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗19) 

๘. เปนกรรมการการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีกําหนดการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล
วิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนา วิชาการบริหารการพัฒนาแนวพุทธของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(19โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗19) 

๙. เปนกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) (19โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗19) 

๑๐. เปนกรรมการวิพากษบทความวิจัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กลุมการศึกษาสงเคราะห
และสาธารณูปการในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม Proceeding (จัด
โดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและรัฐประศาสน
ศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗) 

 
 



ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

---------------------------------------- 
ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

 
๑. ตําแหนง   รองศาสตราจารย 
    อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร สังกัด คณะสังคมศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. ประวัติการศึกษา  
 ๒.๑ คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
Ph.D. (Development 
Administration) 

๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 ๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 
    ๑ นโยบายศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน 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). การวิเคราะหการถดถอยเม่ือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน. วิทยาสาร
วิทยาศาสตร ม.ก. ปท่ี ๑๕ เลมท่ี ๒-๓ พ.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๐. หนา ๓๙-๔๗. 

เชิดศักดิ์ จุละโพธิ์ สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๕๒). ความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายสงเสริมและเผยแผการเกษตรสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด จังหวัด
สรบุรี. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี ๔๐ ฉบับท่ี ๒ หนา ๒๖๕-๒๗๔. 

ณัฐวุฒิ นวสกุล สุพัตรา ศรีสุวรรณ สุรินทร นิยมางกูร และสมเกียรติ ประสานพานิช. (๒๕๕๒). การยอมรับ
การใชประโยชนจากกระถินของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ือง จังหวัดสระบุรี. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี ๔๐ ฉบับท่ี 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). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและสถิติท่ีใช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฐาน

บัณฑิต. 
          ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๓๒). การประมาณผลจํานวนผลไมโดยการสุมก่ิง. วิทยาสารวิทยาศาสตร ม.ก. ปท่ี ๗ 

ฉบับท่ี ๑ หนา ๓๙-๔๗. 
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การประยุกตทฤษฎีของเบยในการวิเคราะหคสามเสี่ยง. 
สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การศึกษาความสําเร็จการศึกษาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีจบการศึกาในปการศึกษา ๒๕๔๕ ขาวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปท่ี ๑๖ 
ฉบับท่ี ๖ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖. 

สุรินทร นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การวิเคราะหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเขาศึกษาในภาค
ตน ปการศึกษา ๒๕๔๖. ขาวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๗ ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๔๖. 
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