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รายละเอียดของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก (๒)  และแผน ข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
  



สารบัญ 
เรื่อง หนา 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป         ๑ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร       ๗ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร   ๙ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล     ๒๖ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต      ๒๗ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย        ๒๘ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร       ๒๙ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    ๓๓ 
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    ๓๖ 
ภาคผนวก ข ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ      ๔๒ 
ภาคผนวก ค คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๓๐ 
ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๙๐ 



๑ 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะสังคมศาสตร/ภาควิชารัฐศาสตร 

หมวดท่ี ๑. ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Political Science Program 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Political Science 
     ชื่อยอภาษาไทย  : ร.ม.  
     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : M.Pol. Sc. 
๓. วิชาเอก 
      
๔. จํานวนหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หนวยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หนวยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ป  
     ๕.๒ ภาษาท่ีใช 
           ภาษาไทย 
      ๕.๓ การรับเขาศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษไดดี 
     ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
     ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
          ใหปริญญาเพียงอยางเดียว คือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เปดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
     - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกร ท่ี ๑๙ มกราคม 



๒ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      - คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ในการป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     - เปนนักวิจัย นักวิชาการ และอาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาท่ีสัมพันธ กัน ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     - เปนผูเชี่ยวชาญในดานรฐัศาสตร และดานการบริหารองคกร ดานการเมืองการปกครอง 
     - เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 
     - เปนผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงในหนวยงาน 
     - เปนนักบริหารการปกครองดานรัฐศาสตร 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
 



๓ 
 
๙. ช่ือ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

- Ph.D. (สาขารัฐศาสตร)   
- M.A. (สาขารัฐศาสตร)   
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
 

Dr.BAM University, India.   
University of Poona, India.  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ธัชชนันท อิศรเดช - Ph.D. (Political Science)  
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

Dr.BAM Marathwada 
University, India.  
Marathwada University, India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ยุทธนา ปราณตี - Ph.D. (Political Science)  
 
- M.A. (Politics)  
- ร.บ. (รัฐศาสตร)    
- พธ.บ. (รัฐศาสตร)   

Dr. Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University, India. 
PUNE University, India. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖  
๒๕๓๙ 

 



๔ 
 

๙.๒ อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

- Ph.D. (สาขารัฐศาสตร)   
- M.A. (สาขารัฐศาสตร)   
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
 

Dr.BAM University, India.   
University of Poona, India.  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ธัชชนันท อิศรเดช - Ph.D. (Political Science)  
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

Dr.BAM University, India.  
Marathwada University, India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ยุทธนา ปราณตี - Ph.D. (Political Science)  
 
- M.A. (Politics)  
- ร.บ. (รัฐศาสตร)    
- พธ.บ. (รัฐศาสตร)   

Dr. Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University, India. 
PUNE University, India. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖  
๒๕๓๙ 

รอง
ศาสตราจารย 

ประณต นันทิยะกล - ร.ม. (รัฐศาสตร) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

ศาสตราจารย จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ Ph.D. (Sociology)  
 
M.A. (sociology)  
 
M.A. (English)  
 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

University of Madras, South 
India. 
University of Madras, South 
India. 
University of Mysore, South 
India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

 

  



๕ 
 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
           หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนท่ีทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย หองเธียรเตอร ๕๐๘-๕๐๙, 
หองบรรยาย ๕๐๗, หองบรรยาย ๔๑๐, หองประชุมชลบุรี, หองบรรยายชั้นจี ๑-๓ อาคารเรียนรวม 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         สภาพแวดลอมท้ังทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ตามกระแสโลกาภิวัตน การจัดทําหลักสูตรตางๆ จึงควรเนนการสรางผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีความรู
ความสามารถในทางวิชาการ มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความสามารถในการประยุกตใช
ความรูในเชิงทฤษฎีใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ และตองเปนคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงมีลักษณะเฉพาะเพ่ือใหผูท่ีจบการศึกษามีความรูความเขาใจ และมี
วิสัยทัศนในเชิงกวาง ในอันท่ีจะไดนําแนวคิดใหมๆ ไปใชในการวิเคราะหเหตุการณทางการเมืองและการบริหาร
ไดเปนอยางดี สนับสนุนระบบการศึกษาท่ีใหผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางการกําหนด
สมรรถนะ สําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางภาควิชารัฐศาสตรท่ีมี
ความรูคูคุณธรรม โดยการบูรณาการความรูพ้ืนฐานในระดับสากลกับความรูในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน เพ่ือ
สรางความเขมแข็งของชุมชนในทุกระดับอยางยั่งยืน  
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานการบริหารท่ีมีคุณภาพ มีองคความรูและ
ประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางรัฐศาสตรในการสรางความ
เป น เ ลิ ศทา ง วิ ช าก า ร  ปร ะกอบ กับป จ จุ บั นท า งหลั กสู ต รบัณ ฑิต ศึ กษาฯ  ภ าควิ ช า รั ฐ ศ าสต ร  
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย  ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร ท่ีสามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางภาควิชารัฐศาสตร จึงมี
ความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับท่ี
สูงข้ึน ในศาสตรทางดานการเมืองการปกครองท่ีสอดแทรกแนวคิดทางดานพุทธศาสนาโดยมุงเนนใหนิสิตมี
ความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปน
การพัฒนาอยางยั่งยืน  ซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศตอไป 
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากนั้นดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 



๖ 
 
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตรท่ีเปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต  ดวยแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรท่ีเขาถึงแกนแทของศาสตร เพ่ือทําหนาท่ีผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีถอดองคความรูทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตรทางดานการเมืองการปกครอง นอกจากนั้นยังตองประกอบดวยความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่ง
หยอนอันไดแก ทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  การแกปญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบ
และความสรางสรรค  ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การบริหารจัดการ
ตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร จึง
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรยังใหความสําคัญ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง ๔ ดานไดแก 
 ๑. ดานการผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน มีความยืดหยุน และความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือนําความรูสูสังคม และมีความเปนสากล จัดระบบการศึกษาเพ่ือบุคคลในหลายรูปแบบรวมมือ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ นํา
วิชาการสูความเปนเลิศ  
 ๒. ดานการวิจัย และพัฒนา 

พัฒนาการบริหารและสงเสริมการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเปนระบบ กําหนดทิศ
ทางการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ ใหสามารถตอบสนองความตองการตอการนําไปใชประโยชนดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 ๓. ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  
 สงเสริมใหผูศึกษาในหลักสูตรไดประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ตนเองและขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสูประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือให
ไดรับประโยชนจากการใหบริการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดลอม ตลอดจนสามารถ
ชี้นําและเปนท่ีพ่ึงของสังคมได  
 ๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหคนไทยตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดาน
อ่ืน ๆ มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนอยางเปนรูปธรรม  
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะครุศาสตร วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย หรือจากวิทยาเขต วิทยาลัย มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอนในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการศึกษาพระไตรปฎกหรือแกนธรรมในพุทธศาสนา รวมท้ังมีการใชอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน 
รวมกันกับหลักสูตรเหลานี้ดวย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๑๓.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย



๗ 
 
ผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ 
 ๑๓.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ควบคุม
การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

หมวดท่ี ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดปรัชญาภายใตปรัชญามหาวิทยาลัย คือ จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม และไดกําหนดใหมีการศึกษารัฐศาสตร
ประยุกตเขากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถท่ัวไป อันสอดคลองกับ
การท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ท่ีไดทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน เพ่ือเปนท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ัวไป 
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจวิชาการทางรัฐศาสตรประยุกตเขากับวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  
 ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหนําความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสาขาวิชา
รัฐศาสตรและเนนถึงความรูคูคุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจรัฐศาสตรไดอยางเหมาะสมและสามารถนําความรู
นี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
โดยเฉพาะคณะสงฆและองคกร
ตางๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของคณะสงฆ และ
องคการตางๆ  

- นําแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิตหรือนายจางอยาง

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือ
นายจาง 



๘ 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

สมํ่าเสมอ 
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 

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  
คณะสังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

๑.๑.๒ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก  
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ 

หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ  ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
วิชาเอก           ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก            ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
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วิทยานิพนธ    ๑๒ หนวยกิต 
     รวมท้ังส้ิน 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   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 มาใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
           อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ หรือระเบียบปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 
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 โดยดําเนินการเรียนการสอนในวันราชการปกติ คือวันพฤหัสษบดีและวันศุกร โดยแบงเปนภาค
การศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน   เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๑ พฤศจิกายน – ๒๘ กุมภาพันธ     เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
ภาคการศึกษาฤดรูอน ๑ มีนาคม – ๓๑ เมษายน   เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

       ๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
          ๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาเปนเปรียญธรรมเกาประโยค หรือ 



๑๐ 
 
 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 โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

ตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา  และ ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 
ขาดความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดอบรมปรับพ้ืนฐานในสาขาวิชา 

ขาดความรูในการวิจัย 
จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหเปน
กรณีพิเศษ 

ขาดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท และสรางความคุนเคยกับภาษาอังกฤษโดย
ใชเอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก 
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

  ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ก(๒) ข 
ก 

(๒) 
ข 

ก 
(๒) 

ข 
ก 

(๒) 
ข 

ก 
(๒) 

ข 

ชั้นปท่ี ๑ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ 

ชั้นปท่ี ๒   ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ 

ชั้นปท่ี ๓     ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ ๕ ๓๕ 

รวมจํานวนนสิิต ๕ ๓๕ ๑๐ ๗๐ ๑๕ ๑๐๕ ๑๕ ๑๐๕ ๑๕ ๑๐๕ 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

    
๕ 

 

๓๕ ๕ 
 

๓๕ ๕ 
 

๓๕ 

 



๑๑ 
 
             ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
(๑๐๐,๐๐๐ บาท/รูป/ป) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

รายไดอ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๔๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ 

๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย  

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบดําเนินการ 
   - คาตอบแทนบุคลากรประจํา 
 (๕ x ๓๑,๖๕๐x ๑๒) 
- คาตอบแทนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
(๓ x ๑๗,๕๐๐ x ๑๒) 
   - คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ คา
เดินทาง คาท่ีพัก  
   - คาจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน 
   - คาครุภณัฑ 
   - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
งบพัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ 

 

       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
      ใชระบบการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
         ๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
         สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 



๑๒ 
 
     ๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต    
              ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
               ๒) หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 

       ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงการศึกษา เปน ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก  
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวทิยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ 

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

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

 โดยผูศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย
ขอเขียน และหรือสอบปากเปลา   

 



๑๓ 
 

ตารางแสดงรายละเอียดในแตละแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต 
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science in Tipitaka  

๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Political Communication   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 
Meditation    

๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร      ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
Philosophy of Politics and Government 

๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร    ๓ (๓-๐-๖) 
Research Methodology of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
Comparative Politics  

๓) หมวดวิชาเลือก: จํานวน ๖ หนวยกิต   
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Development of Thai Politics and Government  

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน  ๓ (๓-๐-๖) 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก (๒) 
จํานวนหนวยกิต  

แผน ข 
๑. หมวดวิชาบังคับ ๙ ๙ 
 ๒. หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ ๑๒ - 
 ๕. สารนิพนธ - ๖ 
  ๖. สอบประมวลความรู - สอบ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๓๙ 



๑๔ 
 

Election, Political Parties and Interest Groups 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร     ๓ (๓-๐-๖) 

English for Political Science 
๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนสําหรับรัฐศาสตร    ๓ (๓-๐-๖) 

Public Laws for Political Science  
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตรชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 

National Strategy of Thailand 4.0 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 

Selected Seminar on Political Science Research Works  
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองทองถ่ินของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Local Government 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Public Policy 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on ASEAN Countries Politics  
๔) วิทยานิพนธ 

รหัส รายวิชา  จํานวนหนวยกิต 
 ๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ           ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
  Thesis 



๑๕ 
 
๓. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ข 

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต 
รหัส รายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science in Tipitaka  

๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Political Communication   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
Meditation    

๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร      ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
Philosophy of Politics and Government 

๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร    ๓ (๓-๐-๖) 
Research Methodology of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
Comparative Politics  

 
๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Development of Thai Politics and Government  
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน  ๓ (๓-๐-๖) 

Election, Political Parties and Interest Groups 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร     ๓ (๓-๐-๖) 

English for Political Science 
๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนสําหรับรัฐศาสตร    ๓ (๓-๐-๖) 

Public Laws for Political Science  
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตรชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 

National Strategy of Thailand 4.0 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 

Selected Seminar on Political Science Research Works  
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองทองถ่ินของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 



๑๖ 
 

Seminar on Thai Local Government 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Public Policy 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on ASEAN Countries Politics  
๔) สารนิพนธ   

รหัส รายวิชา           จํานวนหนวยกิต 
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ             ๖ (๐-๐-๑๘) 



๑๗ 
 
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) 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๒ วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรชัญาการเมืองการปกครอง 
๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค รหัสวิชา / รายวิชา แผน ก แบบ ก (๒) 



๑๘ 
 

การศึกษา หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

ภาคฤดู
รอน 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๖ ๖ ๐ ๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต ๓ ๓ ๐ ๑๒ 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ 

 
๑๒ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๓๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 



๑๙ 
 

๘.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ข 
ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 

 
ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๒ วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ ปรัชญาการเมืองการปกครอง 
๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 



๒๐ 
 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

ภาคฤดู
รอน 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไมนับหนวยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 
 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หนวยกิต ทฤษฎี ปฎิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ 
รายวิชา 
วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ 

 
๓ 
 
 

๖ 

 
๐ 
 
 

๐ 

 
๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
 
 

๑๘ 
 รวมนับหนวยกิต ๙ ๐ ๐ ๒๔ 

 



๒๑ 
 
๓.๑.๕     คําอธิบายรายวิชา 
  (ดูจากภาคผนวก ก) 
๓.๒ ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๓.๒.๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

- Ph.D. (สาขารัฐศาสตร)   
- M.A. (สาขารัฐศาสตร)   
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
 

Dr.BAM University, India.   
University of Poona, India.  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ธัชชนันท อิศรเดช - Ph.D. (Political Science)  
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

Dr.BAM University, India.  
Marathwada University, India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ยุทธนา ปราณตี - Ph.D. (Political Science)  
 
- M.A. (Politics)  
- ร.บ. (รัฐศาสตร)    
- พธ.บ. (รัฐศาสตร)   

Dr. Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University, India. 
PUNE University, India. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖  
๒๕๓๙ 

 
๓.๒.๒. อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ี
สําเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

รายวิชา 
ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
ID 
๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘
๓๗ 

- Ph.D. (Political 
Science) 
   
- M.A. (Politics) 
  
- พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 
 

Dr.BAM University, 
India.   
University of Poona, 
India.  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๓ 

  

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ธัชชนันท อิศรเดช 
ID 
๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓
๙๖ 

- Ph.D. (Political 
Science) 
  
- M.A. (Political 
Science) 

Dr.BAM University, 
India.  
Marathwada 
University, India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๘ 
 
๒๕๓๕ 

  



๒๒ 
 

 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

อาจารย ยุทธนา ปราณตี 
ID 
๓๙๐๐๒๐๐๓๙๙๙
๘๑ 

- Ph.D. (Political 
Science)  
 
- M.A. (Politics) 
  
- ร.บ. (ทฤษฎีและ
เทคนิคทางรัฐศาสตร)   
- พธ.บ. (รัฐศาสตร)   

Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Marathwada 
University, India. 
PUNE University, 
India. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธร
รมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
  
๒๕๔๖  
 
๒๕๓๙ 

  

ศาสตรา
จารย 

จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 
ID 
๓๑๐๐๕๐๔๔๕๗๖
๖๑ 

Ph.D. (Sociology)  
 
M.A. (sociology)  
 
M.A. (English)  
 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

University of 
Madras, South India. 
University of 
Madras, South India. 
University of 
Mysore, South 
India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

  

รอง
ศาสตรา
จารย 

ประณต นันทิยะกล 
ID 
๓๑๒๐๑๐๑๖๒๐๖
๓๖ 

- ร.ม. (รัฐศาสตร) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

  

 



๒๓ 
 
๓.๒.๓. อาจารยพิเศษ/อาจารยบรรยายพิเศษ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
      ๔.๑ คําอธิบายโดยยอ 
             การทําวิทยานิพนธคือการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร ภายใตการดูแล
ของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตแตละคน
จนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธและตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ  
      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีหลักการ 
สามารถประยุกตใชศาสตรท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐศาสตรในสาขาวิชาตางๆ และผลการเรียนรูท้ัง 
๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดท่ี ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 

๔.๓ ชวงเวลา 
             ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ พุทธศักราช ๒๕๕๐  
     ๔.๔ การสอบประมวลความรู  



๒๔ 
 

นิสิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติท้ังขอเขียนและหรือสอบปากเปลาภายหลังจากท่ีศึกษารายวิชา
ครบถวน และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยอยางนอย 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  

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 

 



๒๕ 
 

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
งานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ 

 
  



๒๖ 
 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการ
จัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 
       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. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชา
รัฐศาสตร 
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน



๒๗ 
 
ระดับชาติและนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       ๑. จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 
ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีกระตุนใหเกิดการคิด 
วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือ
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 
       ๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรยีนรูแบบมีสวนรวม  
       ๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การทําวิจัยท้ังในรายวชิาท่ีเก่ียวของและวิทยานิพนธ  
       ๖. การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี
สูงข้ึน  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
       ๑. การทดสอบยอย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
       ๔. การนําเสนอผลงาน  
       ๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
       ๖. การสอบประมวลความรู  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบวิทยานิพนธ 
ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากรัฐศาสตร 
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค



๒๘ 
 
ความรูทางดานรัฐศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้   
       ๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
       ๓. การนําเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบคําถาม  
       ๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอน
สูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสงัคมท่ีซับซอน 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้
       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  



๒๙ 
 
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ
ทํางานวิจยั และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
       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



๓๐ 
 
ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี ้
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 
        ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
 
ดานความรู 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชา
รัฐศาสตร 
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม     
ดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น
และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากรัฐศาสตร  
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอน
สูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน    
ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 



๓๑ 
 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะ
ทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
       ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

 



๓๒ 
 

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                    
                    
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก ο • ο ο • ο ο ο ο • ο ο ο ο • ο ο ο • 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง • ο 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 • 

วิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
                   

๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร ο • ο ο • ο ο ο • ο • ο • ο ο • ο ο • 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง ο ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο • ο • ο ο • 
๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร • • ο ο • ο ο ο • ο • • • ο ο • • ο ο 

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ο • • ο • ο ο ο • ο • ο • • ο • • ο ο 

 

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

                   

 



๓๓ 
 

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 
๑๒ หนวยกิต  
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการ

ปกครองของไทย 
ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο 

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง 
และกลุมผลประโยชน 

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

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร ο ο ο • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο • 

๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนสําหรับ
รัฐศาสตร 

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

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตรชาติตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ 

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

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัย
ทางรัฐศาสตร 

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

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองทองถ่ิน
ของไทย 

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

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของ
ไทย 

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

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุม
ประเทศอาเซียน 

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



๓๔ 
 

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 
วิทยานิพนธ                    

๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ    ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • 

สารนิพนธ                    
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ • ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • • ο ο 

 



๒๗ 
 

หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
       เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนวานิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร 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 



๒๘ 
 

 -   จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
 -   จํานวนสิทธิบัตร 
 -   จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
 

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



๒๙ 
 
วิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
       - มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย 
       - มีการประเมินและวิเคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน 
       - มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตร 
     มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
       โดยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวขอหลัก ดังนี ้
   - การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
   - การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู  
   - การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ๒.๑. การบริหารงบประมาณ 
       คณะจัดสรรงบประมาณประจาํป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

  ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
       คณะสังคมศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง ซ่ึงมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชารัฐศาสตร ดังนี้ 
 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีตําราภาษาไทย  ๑๓,๒๖๐ เลม 
     ตําราภาษาอังกฤษ   ๑๓,๒๓๑  เลม 
     วารสารภาษาไทย        ๑,๕๐๐ ชื่อเรื่อง 
     วารสารภาษาอังกฤษ        ๗๐๐ 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
ยอยดวย 



๓๐ 
 

๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะฯ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหองสมุดประจํา
คณะสังคมศาสตรและทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย 
๓. การบริหารคณาจารย 
       ๓.๑ การรับอาจารยใหม 
       มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชา
รัฐศาสตร,เศรษฐศาสตร,นิติศาสตรและหรือสาขาอ่ืน 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 
      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรูดาน
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 



๓๑ 
 

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 ปท่ี ๔ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

    

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    

๔. จัดทํา รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

    

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

    

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

    



๓๒ 
 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน  มคอ.๗ ปท่ีแลว 

    

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

    

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

    

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

    

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

 
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
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 



๓๓ 
 

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 

 
  



๓๔ 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
ภาคผนวก ก  

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
  



๓๖ 
 

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
 

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หนวยกิต 
๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก       ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science in Tipitaka  
ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตรและทฤษฎีทางรัฐศาสตร หลักรัฐศาสตรท่ีปรากฏ

ในพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาเก่ียวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมท่ีเนื่องดวยการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเปนพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวม หลักนิติธรรม ท้ังนี้ใหศึกษาจากพระสูตรเปนสําคัญ 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง      ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Political Communication   
        ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทาง
การเมือง การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไปดวยวิธีการสอนของพระพุทธเจาท่ี
มีผูปกครอง หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวเนื่องดวยการสื่อสารทางการเมือง พุทธสาวกท่ีใชรูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสาร
ทางการเมือง กรณีศึกษาพระสงฆไทยและพระสงฆชาวตางประเทศท่ีมีการสื่อสารทางการเมืองตามรูปแบบ
ของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน        ๓  (๓-๐-๖) 

Meditation    
ศึกษาและปฏิบัติหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดย
เนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ี
เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 



๓๗ 
 
๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร        ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science 
ศึกษาพัฒนาการ ขอบเขต และทิศทางของการศึกษาทางรัฐศาสตร การอธิบายกับการศึกษา

วิเคราะหปรากฏการณตามทฤษฎีตางๆ ในทางรัฐศาสตร หลักการเก่ียวกับการใชอํานาจตามรูปแบบ
ประชาธิปไตย รูปแบบอํานาจนิยมและรูปแบบเผด็จการ ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล 
ความสัมพันธระหวางประเทศ ระหวางอํานาจรัฐกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน
ทางกฎหมายและสังคม ความยุติธรรม แนวการศึกษาวิเคราะหหลักรัฐศาสตร 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง       ๓ (๓-๐-๖) 

Philosophy of Politics and Governance 
ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในสํานักตางๆ  เชน เสรีนิยม  สังคมนิยมหรือ

คอมมิวนิสต  สมัยใหมนิยมและหลังสมัยใหมนิยม  โครงสรางนิยมและหลังโครงสรางนิยม  ศึกษาแนวคิด
สําคัญทางรัฐศาสตรและปรากฏการณทางการเมืองการปกครองรวมสมัย ไดแก แนวคิดเรื่องรัฐ  ชาติ ความ
เปนพลเมือง อํานาจ  อํานาจอธิปไตย ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค 
ความเปนตัวแทนสตรีนิยม  และแนวคิดเรื่องการปฏิวัติ 
๖๒๖ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร      ๓ (๓-๐-๖) 

Research Methodology of Political Science 
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตรท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษา

ข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือ
สรางกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกําหนด
ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียน
รายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ       ๓ (๓-๐-๖) 

Comparative Politics 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ ขอบขายและความเปนมาของการศึกษา

การเมืองเปรียบเทียบ  ทฤษฎี  และแนวทางท่ีใชในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสรางหนาท่ีแนวทาง
วิเคราะหระบบ  แนวทางวัฒนธรรมการเมือง  แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  แนวทางกลุม  แนวทางชนชั้น
นํา  การเปรียบเทียบระบบการเมือง  ความชอบธรรมและความมีประสิทธิผล  การประเมินระบบ  ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ และแนวโนมทางการเมืองเปรียบเทียบ 
๓) หมวดวิชาเลือก: จํานวน ๑๒ หนวยกิต  
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Development of Thai Politics and Government  
 การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแงมุมตางๆ ใน
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง



๓๘ 
 
เปนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสรางทางอํานาจ ท้ังท่ีเปนมาแตเดิมและท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงไป การตอสูทางอํานาจในระหวางชนชั้นนําและจุดเปลี่ยนทางการเมือง ตลอดจนปญหาทางการ
เมืองท่ีไดเกิดข้ึนตามสภาพการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศ
ใหทันสมัย และโดยผลของกระบวนการประชาธิปไตยในไทย สภาพการณของปญหาท่ีเปนมาและดํารงอยูใน
ปจจุบันและแนวทางการแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน 
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน    ๓ (๓-๐-๖) 
 Election, Political Parties and Interest Groups 
 ศึกษาระบบและวิเคราะหรูปแบบการเลือกตั้ง อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
พฤติกรรมการเมืองในมิติตางๆ เนนพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ ทองถ่ิน และในเชิงเปรียบเทียบ 
กระบวนการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง และความสัมพันธระหวางระบบเลือกตั้ง ผูใชสิทธิเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ในฐานะสถาบันทางการเมือง บทบาท หนาท่ีและโครงสรางของพรรคการเมืองในปจจุบัน และศึกษา
พัฒนาการของกลุมผลประโยชน อิทธิพลของกลุมผลประโยชนท่ีมีผลตอการดําเนินงานและการกําหนด
นโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับปจจุบัน 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร       ๓ (๓-๐-๖) 
 English for Political Science 
 ศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การฟง พูด อาน และเขียน จาก
ตํารา หนังสือ เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท่ีเปนองคความรูตาง ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร โดยมุงเนนการ
คนควาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ สื่อสมัยใหมตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สามารถ
แปลความจับประเด็นสําคัญ และสรุปเรื่องราวทางรัฐศาสตรไดอยางถูกตอง 
๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนสําหรับรัฐศาสตร      ๓ (๓-๐-๖) 
 Public Laws for Political Science  
 ศึกษาความหมายและการแบงประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของนิติปรัชญา 
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปจจุบัน 
สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมายมหาชน แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับขอบเขตและการควบคุมการใชอํานาจรัฐ การใชอํานาจ
ดุลพินิจและการใชอํานาจในสถานการณไมปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝายปกครอง นิติวิธีใน
กฎหมายมหาชน รวมท้ังศึกษาวิวัฒนาการสภาพปญหา และกระบวนการดําเนินงานของกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย 
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตรชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐     ๓ (๓-๐-๖) 
 National Strategy of Thailand ๔.๐ 
 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตรและทฤษฎีทางรัฐศาสตร หลักรัฐศาสตรท่ีปรากฏ
ในพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาเก่ียวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมท่ีเนื่องดวยการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเปนพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวม หลักนิติธรรม ท้ังนี้ใหศึกษาจากพระสูตรเปนสําคัญ 



๓๙ 
 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร     ๓ (๓-๐-๖) 
 Selected Seminar on Political Science Research Works  
 สัมมนาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือสามารถนําไป
ประยุกตใชในการศึกษาและพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรและประเด็นอ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยรหัสวิชา
มอบหมาย ท้ังนี้ใหนํางานวิจัยทางรัฐศาสตรท่ีมีความหลากหลายของหัวขอเรื่องมาสัมมนาเพ่ือใหนิสิตไดเกิด
ความรูและพัฒนาเปนงานวิจัยของตนเอง 
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองทองถิ่นของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Thai Local Government 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินไทย เริ่มตั้งแต
วิวัฒนาการดานการปกครอง สภาพปญหาและลักษณะสําคัญของการปกครองทองถ่ินไทย องคความรูใน
มุมมองทางวิชาการทางรัฐศาสตรท้ังไทยและตางประเทศท่ีมีตอการปกครองทองถ่ินไทยเพ่ืออธิบายสภาพ
ปญหา วิเคราะห สังเคราะห วิพากษวิจารณ ท่ีจะทําใหเขาใจเรื่องการปกครองทองถ่ินไทยและสภาพแวดลอม
อยางเปนระบบ เพ่ือใหครอบคลุมทุกระดับของปญหาตั้งแต ระดับโครงสราง นโยบาย อุดมการณ วัฒนธรรม 
สถาบัน องคกร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินของไทย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Thai Public Policy 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับนโยบายสาธารณะของไทย ศึกษา
วิเคราะหผลลัพธและผลกระทบท่ีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะอยางเปนระบบ ท้ังเรื่องการกอตั้งนโยบาย การ
กําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล และการสานตอหรือยุตินโยบาย รวมถึงความเขาใจ
อิทธิพลดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีตอนโยบายสาธารณะ พรอมท้ังนําเรื่องนโยบายสาธารณะของรัฐ
ท่ีมีผลกระทบตอสังคมหรือชุมชนมาถกแถลงเพ่ือใหองคความรูทางวิชาการ 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on ASEAN Countries Politics 
 สัมมนาเก่ียวกับการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ัง ๑๐ ประเทศ วาดวยเรื่องท่ีนาสนใจ
ทางการเมือง ประกอบดวย ระบอบการเมือง การเลือกตั้ง การมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เปนตน ท้ังนี้ใหอาจารยประจํารายวิชากําหนดหัวขอยอยรวมกับนิสิตในชั้น
เรียน 
๔) วิทยานิพนธ 
๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ               ๑๒ หนวยกิต 
 ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระเขมขน ในองคความรูทางดานรัฐศาสตร
ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ 
๕) สารนิพนธ 
๖๒๖ ๓๐๐  สารนิพนธ        ๖ หนวยกิต 
 (Research Paper) 



๔๐ 
 
 ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ใหไดองคความรูตามขอบขาย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท่ีผสมรวม ประยุกตใชองคความรู และหลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใต
การดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยข้ันตอนและรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ 
 

 

  



๔๑ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ระเบียบ ขอบังคบัตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 
 
 

  



๔๒ 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือใหการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๑ เม่ือ
วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
           ๖.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

           ๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับต้ังแตสําเร็จการศึกษา และผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยค และ 

           ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
                        ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาโท หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



๔๓ 
 
                      ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                      ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนจากการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา

ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะ

กําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา 

๓๖ หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ๑๒        หนวยกิต 
วิชาเอก                      ๑๘        หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา       ๖              หนวยกิต 
วิทยานิพนธ  ๑๒        หนวยกิต 
รวมท้ังส้ิน                  ๔๘            หนวยกิต 

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา 
๒๔ หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ                   ๙         หนวยกิต 
วิชาเอก ๙ หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖         หนวยกิต 
วิทยานิพนธ  ๓๖ หนวยกิต 
รวมท้ังส้ิน                  ๖๐       หนวยกิต 

ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ 

ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 



๔๔ 
 

 ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามขอ ๑๑.๑ 
และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

           ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
ดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

           ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ 
ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มัติใหนิสิตท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษาไวแลวไมเกิน ๕ ปไดตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยไมใหนําไป
คํานวนคาระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือ S 

ขอ ๑๓ การลาพักรอนและการกลับเขาศึกษาใหม 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาใหม หากพน

จากกําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมี

ใบรับรองแพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ 

ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลา
ศึกษาดวย  ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว  ในกรณีนี้ใหนิสิต
ได  w  ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

ขอ ๑๔  การพนสภาพการเปนนิสิต 
 นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาท่ี  ๑  ต่ํากวา ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๓.๐๐ 



๔๕ 
 

 ๑๔.๓  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๑.๑ 
หรือขอ ๑๑.๒ แลวแตกรณี 

 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามขอ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 

ขอ  ๑๕  นิสิตท่ีพนสภาพตามขอ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายในกําหนด
ระยะเวลา ๒ ป นับจากวันท่ีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิต  และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาท่ีพนสภาพการเปนนิสิตนั้น
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด  ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับผูลาพัก
การศึกษาท่ัวไป 
  



๔๖ 
 

หมวดท่ี ๓ 
การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

ขอ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
 ๑๖.๑  ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอ

กองทะเบียนและวัดผลดวยตนเองตามวันเวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สําหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตตองลงทะเบียน
รายวิชาท่ีตองศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพรอมกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวย 

 ๑๖.๒  ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจง
เหตุขัดของใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ  เปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีกําหนดไว  
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

 ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแลว 
ตองมาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง  จึง
อนุญาตใหมอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนแทนได  ท้ังนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษา 

 ๑๖.๓  ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในสาขาวิชาใด  ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 

ขอ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
 ๑๗.๒  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

นับจากวันเปดภาคการศึกษา  ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอย
กวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตท่ีลงทะเบียนลาชากวาท่ีกําหนด  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดตองลาพักการศึกษา  ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ ๑๓  หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว  แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ขอ ๑๘  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยท่ีมีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๑๙  การถอน  เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเง่ือนไข  และมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้ 



๔๗ 
 

  ๑๙.๑.๑  ในกรณีท่ีขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียน 

  ๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแตไม
เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะไดรับ  
w  ในรายวิชาท่ีถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถานิสิตขอถอนรายวิชาใด เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๒ นิสิต
จะได F ในรายวิชานั้น  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซ่ึงคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติ
ใหถอนได  ในกรณีเชนนี้นิสิตจะได  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  และหากพนกําหนดนี้ตองไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ท้ังนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษา
ท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 

โดยอาจทําการวัดผลระหวางภาคดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานใหทําหรือวิธีอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใชวิธีการวัดผลอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้  เพ่ือใชในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได 

 ๒๐.๒  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการ
วัดผลในรายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ี
พอใจของอาจารยประจําวิชา 

ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใชเพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและคาระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา   ระดับ  คาระดับ  
ดีเยี่ยม (Excellent)  A      ๔.๐ 
ดีมาก (Very good)  B+      ๓.๕ 
ดี (Good)   B      ๓.๐ 
คอนขางดี (Very Fair)  C+      ๒.๕ 
พอใช  (Fair)   C      ๒.๐ 



๔๘ 
 

ตก  (Failed)   F       ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผล

การศึกษาในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณดังนี้ 
สัญลักษณ                                      ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)               เปนท่ีพอใจ 
U (Unsatisfactory)              ไมเปนท่ีพอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไมไดทําการวัดผลหรือไมมีการวัดผล  ใหรายงานการศึกษา

รายวิชานั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 
สัญลักษณ               สภาพการศึกษา 
I  (Incomplete)                ไมสมบูรณ 
SP  (Satisfactory Progress)                   กาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
UP  (Unsatisfactory Progress)               ไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
W  (Withdrawn)                                  ถอนรายชื่อวิชาท่ีศึกษา 
Au  (Audit)                ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานพินธ 

        ๒๑.๔.๑ ใหใช  IP (In Progress) สําหรับวิทยานิพนธท่ีอยูระหวางการเรียบ
เรียง 

        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวให
กําหนดเปน  ๔ ระดับดังนี้ 

ผลการศึกษา                                  ระดับ 
  ดีเยี่ยม  (Excellent)                     A 
  ดี  (Good)                                 B+ 
  ผาน  (Passed)                            B 
  ตก (Failed)             F 

 ๒๑.๕  การให F  ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเขาสอบและสอบตกตามขอ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไมแกคา  I  ตามขอ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดทาย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินให

สอบตก 
 ๒๑.๖   การให I จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ  ๘๐  แตมิไดสอบ

เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๔๙ 
 

  ๒๑.๖.๒  อาจารยประจําวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอ
ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 

  การแกคา  I นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
อาจารยประจําวิชาใหครบถวน  เพ่ือใหอาจารยประจําวิชาวัดผล และสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให  S  จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ  และหลักสูตรกําหนดให

วัดผลการศึกษาโดยไมมีคาระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซ่ึงนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให  U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดยไมมีคา

ระดับและมีผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
 ๒๑.๙  การให IP จะกระทําเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการ

เรียบเรียงเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ 
 ๒๑.๑๐  การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีไดระบุไวในขอ  ๑๓  ขอ ๑๙.๑.๒  

และขอ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 
๒๑.๑๒  การให  SP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา

ถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนท่ีนาพอใจ  แตยังมิไดวัดผล 
การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา

นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตามใหทําการวัดผล  รายวิชาท่ีได SP เปน
ระดับและใชผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให UP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว  แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได UP  นั้น
เปนระดับและใชผลนั้นแทน 

ขอ ๒๒  การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซํ้า 
 ๒๒.๑  การนับหนวยใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได

ระดับ A, B, C หรือ S เทานั้น  เวนแตรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซ่ึงนิสิตตองได
ไมต่ํากวา B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตท่ีไดต่ํากวา B หรือได  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกตองลงทะเบียน
ศึกษารายวิชานั้นอีก  และสอบใหไดระดับไมต่ํากวา B  หรือ S  แลวแตกรณี 



๕๐ 
 

 ๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตไดต่ํากวา B หรือได U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันได 

 ๒๒.๔  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรกําหนดการนับ      
หนวยกิตตามขอ ๒๒.๑  นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ ๒๓  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคํานวณหาคาระดับ
เฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ยสะสมสําหรับ
รายวชิาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  

ขอ ๒๔  การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค  ใหคํานวณโดยคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวย     
หนวยกิตของรายวิชานั้นแลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกัน  และหารผลรวมนั้นดวยจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 

ขอ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I  S  U  W  และ Au ไมใหนํารายวิชานั้น
มาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ  ๒๔ 

หมวดท่ี ๕ 
การทําวิทยานิพนธ 

ขอ ๒๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ 
ขอ ๒๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ขอ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไม
นอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอย
กวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครง
รางวิทยานิพนธแลว 

ขอ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๙  วิทยานิพนธซ่ึงผานการประเมินผลแลว  ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การนําวิทยานิพนธออกโฆษณาเผยแพร  ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน 

หมวดท่ี ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ  ๓๐  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไมนอยกวาหรือไมเกินกวาท่ีกําหนดไวใน ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ๓๐.๔  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แตม 



๕๑ 
 

 ๓๐.๕  ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและไดระดับ S 
ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S เปน U 

 ๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธ  และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๑  คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ  

หมวดท่ี  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดเก่ียวกับการสอบ ตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก
ความผิด ดังนี้ 

 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ 
 ๓๒.๒  ใหสอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓  ใหสอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ใหพักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแลวแตกรณี 
 ๓๒.๕  ใหพนสภาพการเปนนิสิต 

ขอ ๓๓  นิสิตตองมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และไดรับโทษนอกจากท่ีระบุไวแลวใน ขอ ๓๒ นิสิตตอง
ไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแกความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใชคาเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

ขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตามสมควรแกกรณี 

เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีตามเกณฑท่ีระบุ
ไวในขอ ๓๒ 
  



๕๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๓๕  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  กอนปการศึกษา ๒๕๔๒  

ยังคงปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒  เปนตน
ไป  ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๕๓ 
 

 
 



๕๔ 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 
แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันศุกร
ท่ี ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับแตสําเร็จ
การศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค และ  

          ๖.๒.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๗  ผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันสําเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 



๕๕ 
 

           ๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกาประโยค  ซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษา
และผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค 

           ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๖ สัปดาห  และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน  ท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็ได 

  ระบบไตรภาค ๑ ป  การศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 

 ขอ ๔  ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน 

ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทํา

วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิต  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๕๖ 
 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลา
ศึกษามีนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนด
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ 

  ๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาดวยยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

 ขอ ๖  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๑.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคาระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ขอ ๗ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ ๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 
๑ ภาค 

  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 

  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไม
นอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอ
และโครงรางวิทยานิพนธแลว 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๕๗ 
 
  



๕๘ 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) 
แกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

--------------------- 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๘  
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 

 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไมนอยกวาและไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ 
๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร 
๓๐.๓  ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
๓๐.๔  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม 
๓๐.๕  ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและได

ระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 



๕๙ 
 

๓๐.๘ วิทยานิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
รวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ (Peer - review)  และเปนท่ียอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๖๐ 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงบางสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช         
วิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๗  
มิถุนายน จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน  
 “ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



๖๑ 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  
เม่ือวันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติใหออกบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยง

กับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ ไดแก  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก  รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผูเปนคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยจํานวนสี่รูปหรือคนท่ี  

                          อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโดย 

                          คําแนะนําของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ไดแก  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ไดแก คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก หัวหนาภาควิชา 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโยคําแนะนําของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ 

ขอ ๖  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีวาระ 
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี 

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕  พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมให 



๖๒ 
 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวัน 

ขอ ๗  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีอํานาจและ 
หนาท่ี ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงาน                           

เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 
อยางนอยปละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

          
      

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ ๙ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนนี้ 



๖๓ 
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาใน

แตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกต ิ
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไม

เกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

      
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 เพ่ือใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/

๒๕๔๗  เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการฝกปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ 



๖๔ 
 
วิปสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

(๒)  กําหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  สําหรับการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา  

๔๕ วัน  โดยใหใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

  



๖๕ 
 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

               
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  



๖๖ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 

  ๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคา
เทียบได ๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไมนอยกวา ๘      หนวยกิต 
วิชาเอก           ไมนอยกวา ๑๒      หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖      หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                 ๑๒       หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น        ไมนอยกวา ๓๘      หนวยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบได 
๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไมนอยกวา    ๘ หนวยกิต 
 วิชาเอก           ไมนอยกวา    ๑๒ หนวยกิต 
 วิชาเลือก         ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หนวยกิต 



๖๗ 
 
 รวมท้ังสิ้น         ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษา

เปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผูศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต 

และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไมนอยกวา        ๖ หนวยกิต 
 วิชาเอก              ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
 วิชาเลือก            ไมนอยกวา ๖      หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ                       ๓๖ หนวยกิต 
 รวมท้ังสิ้น           ไมนอยกวา ๕๔    หนวยกิต 
  

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ 
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๖๘ 
 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต

และไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 



๖๙ 
 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   

โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิต

วิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทํา

วิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไมนอยกวา            ๘        หนวยกิต 
วิชาเอก            ไมนอยกวา            ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก             ไมนอยกวา              ๖     หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                        ๑๒   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น             ไมนอยกวา            ๓๘    หนวยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคา

เทียบได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไมนอยกวา              ๘ หนวยกิต 
วิชาเอก            ไมนอยกวา            ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก           ไมนอยกวา            ๑๒    หนวยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น              ไมนอยกวา            ๓๘ หนวยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษา

เปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผูศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต 

และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไมนอยกวา          ๖       หนวยกิต 
วิชาเอก       ไมนอยกวา          ๖       หนวยกิต  
วิชาเลือก      ไมนอยกวา  ๖       หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                 ๓๖     หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น     ไมนอยกวา         ๕๔     หนวยกิต 



๗๐ 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม 

 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับคฤหัสถ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนดรายวิชา
บาลี  ใหศึกษาเพ่ิมเติม 

 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ 
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  กําหนดรายวิชาให
นิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

 ๑. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๒           การใชภาษาบาลี ๑          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali I 
 ๒. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๖           การใชภาษาบาลี ๒          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali II 

 ใหรายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาเรียนเสริมโดยไมนับหนวยกิตและแสดงผลการเรียนดวย
สัญลักษณ S หรือ U 

 นิสิตท่ีสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไมตองลงทะเบียนเรียน 

 ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 



๗๑ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

 
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๗๒ 
 

 



๗๓ 
 

 



๗๔ 
 

 

 



๗๕ 
 



๗๖ 
 



๗๗ 
 



๗๘ 
 



๗๙ 
 



๘๐ 
 



๘๑ 
 



๘๒ 
 



๘๓ 
 



๘๔ 
 



๘๕ 
 



๘๖ 
 



๘๗ 
 

 



๘๘ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 



๘๙ 
 

  



๙๐ 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 



๙๑ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 
๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
- Ph.D. (Political Science)   ๒๕๔๒ Dr.BAM University, India.   
- M.A. (Political Science)   ๒๕๓๕ University of Poona, India.  
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๓ การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ ทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๓ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔ การบริหารทรัพยากามนุษย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



๙๒ 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร. (๒๕๕๕). ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๕  ฉบับท่ี ๒
(พิเศษ ๑) ๒๕๕๙  : ๒๒๙-๒๓๗. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร.(๒๕๕๙). การมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาความรุนแรงในการเมือง
ทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒
(พิเศษ) ๒๕๖๐  : ๑๕๙-๑๗๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

เติมศักดิ์ ทองอินทร. (๒๕๕๙). ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๕  ฉบับท่ี ๒
(พิเศษ ๑)  : ๒๒๙-๒๓๗. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร.(๒๕๖๐). การมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาความรุนแรงในการเมือง
ทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒
(พิเศษ )  : ๑๕๙-๑๗๒. 

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
เติมศักดิ์ ทองอินทร. ความรูเบ้ืองตนทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
เติมศักดิ์ ทองอินทร. ระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
เติมศักดิ์ ทองอินทร. คอมพิวเตอรเรียนลัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๔. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร. เรียนรูและใชงานคอมพิวเตอรทางลัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร. เรียนรูและใชงานคอมพิวเตอรดวยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



๙๓ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล  ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
๑. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
Ph.D. (Political Science) ๒๕๔๓ Dr.BAM University, India.   
M.A. (Political Science) ๒๕๓๘ Marathwada University, India 

พธ.บ. (การบริหารรฐักิจ) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
น.บ. (นิติศาสตร) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดสําคัญใน

ตะวันออก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

ธัชชนันท อิศรเดช. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒  
(พิเศษ ๑) ๒๕๕๙: ๑๖๕-๑๗๔. 



๙๔ 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ธัชชนันท อิศรเดช. ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาค
กลาง. SNRU Journal of Science and Technology. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๘ : ๑๔๓-๑๕๘. ๒๓๗. 

ธัชชนันท อิศรเดช. การจัดการเชิงพุทธกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม. วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒  ๒๕๕๖ : ๒๐-๓๙. 

ธัชชนันท อิศรเดช. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

สงฆ. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒  ๒๕๖๐ : ๒๕๕-๒๖๘. 

ธัชชนันท อิศรเดช. ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ)  ๒๕๖๐ : 
๔๕๗-๔๗๓.  

ธัชชนันท อิศรเดช. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑  ๒๕๕๙ : ๔๓-๕๖.  
ธัชชนันท อิศรเดช. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธธรรม. 

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑  ๒๕๕๙ : ๘๕-๑๐๐. 

ธัชชนันท อิศรเดช. ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ ๑) ๒๕๕๙ : 
๑๖๕-๑๗๔. 

ธัชชนันท อิศรเดช. ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรร

มาภิบาล. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ ๒) ๒๕๕๙ : ๓๕๕-๓๖๓. 

ธัชชนันท อิศรเดช. การจัดการความรูปตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค. วารสาร 

มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑  ๒๕๕๘ : ๒๒๑-๒๓๗. 

ธัชชนันท อิศรเดช. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน

เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑  ๒๕๕๘ : ๒๕๓-
๒๗๐. 

ธัชชนันท อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ )  ๒๕๕๘ : ๗๘-๙๐. 

ธัชชนันท  อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสั ง กัด

กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ)  ๒๕๕๘ : ๗๘-๙๐. 
๔.๓ หนังสือ/ตํารา 

ธัชชนันท อิศรเดช. การจัดการส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

ธัชชนันท อิศรเดช. “การจัดการเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม”ใน พ้ืนฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



๙๕ 
 
ธัชชนันท  อิศรเดช. “อํานาจและภาวะผูนําเชิงพุทธ”ใน ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธัชชนันท อิศรเดช. “พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน” ใน การเมืองกับการปกครองของไทย. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
ธัชชนันท อิศรเดช. ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ. นครปฐม: หางหุนสวนจํากัด สินทวี
กิจ พริ้นติ้ง, ๒๕๕๙. 
 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



๙๖ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ดร.ยุทธนา ปราณีต 
๑. ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
Ph.D. (Political Science) ๒๕๔๕ Dr.BAM University, India.   
M.A. (Politics) ๒๕๔๒ University of Poona, India.  
ร.บ. (รัฐศาสตร) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พธ.บ. (รัฐศาสตร)   ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การวิเคราะหการเมืองกับการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร  
๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน  

 



๙๗ 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 ๔.๑ งานวิจัย 

ยุทธนา ปราณีต. ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี  ๖  
ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ยุทธนา ปราณีต. ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี  ๖
ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

ยุทธนา ปราณีต .การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรดานการบิน ดวยหลักพุทธธรรม
ของสถาบันการบินพลเรือน. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี  ๖  ฉบับท่ี ๒  ๒๕๖๐ : ๑๗๓-
๑๘๙. 

ยุทธนา ปราณีต. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค. 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี  ๖  ฉบับท่ี ๒  ๒๕๖๐ : ๒๙-๔๒. 

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
 - 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 
 



๙๘ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
๑. ตําแหนง ศาสตราจารย 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
Ph.D. (Sociology)  ๒๕๒๐ University of Madras, South India. 
M.A. (Social Sciences)  ๒๕๑๖ University of Madras, South India. 
M.A. (English)  ๒๕๑๘ University of Mysore, South India. 
พธ.บ. ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒ Environment, Technology and life มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Inter) 

๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ The analysis of the role of Buddhism in 

Thai Sangha 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Inter) 

๒ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ จริยธรรมสําหรับนักพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การบริหารทัพยากรมนุษยแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 



๙๙ 
 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร : วิเคราะหจากพุทธปรัชญาทางสังคมและ
การเมือง. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒(พิเศษ ๔) ๒๕๖๐  : ๑๕-๓๕. 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การวิจัยชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ในยุครวมกลุมเปนชุมชนเครือขาย
เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒. ๒๕๕๘ : ๑-๘. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนองตอบความตองการขององคการ. วารสาร 
มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ) (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙) : ๓๘๓-๓๙๑. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การวิจัยชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ในยุครวมกลุมเปนชุมชนเครือขาย
เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒  ๒๕๕๘ : ๑-๘. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร : วิเคราะหจากพุทธปรัชญาทางสังคมและ
การเมือง. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒(พิเศษ ๔) ๒๕๖๐  : ๑๕-๓๕. 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๕  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๖๐  : ๗๑-๘๔. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. บาทของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแยงในชุมชน. วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปท่ี ๓๕  ฉบับท่ี ๒ ๒๕๕๙  : ๑๗๖-๑๘๖. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแยงของชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. ปท่ี ๑๑  ฉบับท่ี ๒ ๒๕๕๙  : ๑๓-๒๖. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ . ตัวแบบการบริหารคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๔. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ปท่ี ๙  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๘  : ๘๑-๙๕. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย เพ่ือสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนในเขต
จังหวัดภาคใต. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๘  : ๒๒๑-๒๒๘. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรชุมชนเพ่ือสรางสังคมเชิงคุณภาพในเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. ปท่ี ๘  ฉบับท่ี ๑ 
๒๕๕๗  : ๑๕๒-๑๕๙. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สัมฤทธิผลของการบริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ. 
วารสารศึกษาศาสตร ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปท่ี ๘  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๗  : ๑๒๙-๑๓๖. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. ปท่ี ๑  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๗  : ๘๙-๑๐๐. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ศัพทเกษตร : การศึกษาศัพทท่ีสัมพันธกับสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว - ปจจุบัน. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปท่ี ๑๘  ฉบับท่ี ๓ ๒๕๕๖  : ๕๖-๖๖. 

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ . (๒๕๕๐). วจนะของมหาตมะ คานธี. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:  

สุขภาพใจ. จํานวน ๑๙๔ หนา ISBN 978-974-409-888-7 



๑๐๐ 
 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. (๒๕๔๘). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:  
สํานักหาสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. จํานวน ๑๖๘ หนา ISBN 974-537-579-9 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. (6๒๕๔๘ 6). ระบบการพัฒนาสังคมท่ีนําไปสูความม่ันคงของมนุษย. พิมพครั้งท่ี 
๑. กรุงเทพมหานคร: กลุมการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 6. จํานวน ๒๘๕ หนา 
ISBN 974-980-035-4 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (๒๕๔๐).  สังคมวิทยา. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. จํานวน ๑๘๐ หนา ISBN 974-553-335-1 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



๑๐๑ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ประณต นันทิยะกล 
๑. ตําแหนง รองศาสตราจารย 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
- ร.ม. (รัฐศาสตร) ๒๕๑๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) ๒๕๐๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทฤษฎีการรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาองคการและการจัดการสมัยใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๐๒ 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

ประณต นันทิยกุล. ภาวะผูนําการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี  ๖  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๙. 
 ประณต นันทิยกุล. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของ 
มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ ๒๕๖๐ : ๑๑๒-
๑๓๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ประณต นันทิยะกล. การบริหารจัดการการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของสํานักงานศาล
เยาวชนและครอบครัว ภาค ๑. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๕๙ : ๓๒๓-๓๓๒.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆภาค ๑๒. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : 
๘๘-๙๙.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการคณะสงฆ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ป
ท่ี ๗  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๐๐-๑๑๒. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือสนับสนุนโครงการแกมลิงของกรม
ชลประทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร.  ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๒  ๒๕๖๐ : ๒๗๗-๒๘๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการสงออกของการทาเรือแหงประเทศไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๑๙-๑๒๖. 
 ประณต นันทิยะกุล. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของสถาบันการพลศึกษาตาม
แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๒๗-๑๓๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคการบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๓๙-๑๔๙. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการดานการปกครองเพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาของสงฆ
ภาค ๑๒. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี 
๓  ๒๕๖๐ : ๑๕๐-๑๖๐. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๓. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๗. 



๑๐๓ 
 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ตามแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๒๒๓-๒๓๖.  
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๖  ฉบับท่ี 
๓  ๒๕๕๙ : ๑๕๒-๑๖๑.  

ประณต นันทิยะกุล. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูนําระดับสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดําริ
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓  ๒๕๕๘ : ๘๗-๙๕. 

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
 ประณต นันทิยะกุล. (๒๕๔๘). องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คําอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตาม 
มาตรา. กรุงเทพมหานคร : แวนแกว. จํานวน ๒๒๓ หนา ISBN 974-932-242-8 
 ประณต นันทิยะกุล. (๒๕๕๗). พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : กองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. จํานวน ๑๙๑ หนา ISBN 978-616-725-
934-5 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 
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