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หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :    Doctor of Philosophy Program in Public Administration 
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     ชื่อเต็มภาษาไทย  :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         :    Doctor of Philosophy (Public Administration) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  :    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :    Ph.D. (Public Administration) 
๓. วิชาเอก 
    - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กัน ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการบริหารองค์กร ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นต้น 
     - เป็นนักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  สังคมศาสตร์  และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     - ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
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ศาสตราจารย ์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์
ID ๓๑๐๐๕๐๐๓๔๔๕๙๔ 

Ph.D. (Political Economy),  
 
M.Sc. (Human Settlenent 
Planning and Development), 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

University of 
Pennsylvania, USA 
Asian Institute of 
Technology 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๒๕๒๔ 
 
๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๘ 
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น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ร.ม. (การปกครอง) 
น.บ.ท. (เนติบัญฑติไทย) 
น.บ. (กฎหมาย) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๒ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.สรุินทร์ นิยมางกูร 
ID ๓๑๒๐๑๐๑๖๒๐๖๓๖ 

Ph.D. (Development 
Administration) 
M.S. (Statistics) 
 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (นิด้า) 
Lowa State University, 
USA 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (นิด้า) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๑๗ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๐ 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         ห้องบรรยาย  ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ท าการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยส านักงานภาควิชารัฐศาสตร์ 
ชั้นใต้ดินและชั้น ๕ ห้องท างานของอาจารย์ ส านักงานคณบดี ส านักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ห้องท างานผู้บริหาร ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือห้องประชุม และห้องบรรยาย 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
        ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
การศึกษา การสร้างสรรค์งาน อันเป็นการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือรองรับ
การรู้วิกฤต สร้างโอกาสการพัฒนาด้วยการท าการวิเคราะห์แนวโน้มที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคต ทั้ว
ทางด้าน การเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ เพ่ือสร้างแนวทางการปรับ
กระบวนทัศน์ การพัฒนาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา บนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ, นโยบายสาธารณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, 
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการคลังและงบประมาณ เพ่ือก่อให้เกิดการประยุกต์กับการบริหาร
ประเทศให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ 
         ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          สภาพสังคมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีค่านิยมร่วมกันด้วยกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัต โดยเน้นการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดี
ของไทย ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองไห้ครบถ้วน และมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี  
เกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการพัฒนากระบวนการสร้างความคิดร่วม เพ่ือสร้างความสงบสุขให้
เกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศ สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุก
ภาคส่วนของสังคม ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้โปร่งใส เป็นธรรม 
มุ่งเน้นการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นธรรม เข้าใจการบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาล จริยธรรมของผู้บริหาร มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการบูรณาการหลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
หลักของสาขาวิชา อันจะเป็นผลก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
         ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริง
และปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้าน



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๔ 
 

การบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
ดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
อันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและ
ความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการ
ตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญ
อย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
           ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, 
พุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
พระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับ
หลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
           ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
               ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
               ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
ทางด้านการจัดการศาสตร์สมัยใหม่อันได้แก่ ศาสตร์ทางการบริหารรัฐกิจ, การบริหารองค์กร, นโยบาย
สาธารณะ, การคลัง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สอดคล้องกับพระปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้า
กับวิชาการแห่งรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในรัฐ
ประศาสนศาสตร์/ การบริหารรัฐกิจ/ การบริหาร และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบเยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิตท่ีเพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย 
จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางรัฐประศาสนศาสตร์/ การ
บริหารจัดการโดยมีพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนบริหาร
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะสงฆ์
และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  
- น าแนวคิด รวมทั้ ง เทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจ้าง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใช้
ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใ ห ม่ ต้ อ ง เ ข้ า อบ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภ าคทฤษฎี แ ล ะปฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่คณะสงฆ์ องค์กรและชุมชน 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
   ๑.๑ ระบบการศึกษา 

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลา
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต้องเรียนร่วมกันในรายวิชา 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 

๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติใน ๗ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติในอีก ๙ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
และวิชาเลือกอีก ๒ รายวิชา 
๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ 
๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ 
๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง 
๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง 

๑.๑.๕ นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, 
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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๑.๑.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ และ  แบบ ๒.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามที่
หลักสูตรก าหนด และสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้
เพ่ือด าเนินการ 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกต ิโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ ๑     ๑ มิถุนายน   -  ๓๐ กันยายน  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ภาคการศึกษาที่ ๒     ๑ ตุลาคม     -  ๓๑ มกราคม  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ภาคฤดูร้อน          ๑ กุมภาพันธ์ -  ๓๑ มีนาคม    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

       ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 
       ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานตรงสายในสาขาวิชา 

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม หรือผู้มีประสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

๒.๓.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๓.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
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๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๓  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๔  ค าถามการวิจัย 
๑.๕  วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๖  ขอบเขตการวิจัย 
๑.๗  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๘  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๙  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๑.๑๐  วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๑.๑๒  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๑๓  โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔  บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕  ประวัติผู้วิจัย 

๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก าหนด และสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ด าเนินการ
โดยสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

๑) ทักษะด้านการฟัง (Listening)     ๑๐๐  คะแนน 
๒) ทักษะด้านการพูด (Speaking)     ๑๐๐  คะแนน 
๓) ทักษะด้านการอ่าน (Reading)     ๑๐๐  คะแนน 
๔) ทักษะด้านการเขียน (Writing)     ๑๐๐  คะแนน 
                                    รวม     ๔๐๐  คะแนน 

ผู้สมัครที่ได้ผลสอบเกินร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือว่าสอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑ และ

ความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่

บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะสังคมศาสตร์ก าหนด 

  ๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ทักษะสถิติการวิจัย 
ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ และมีการจัดโครงการคลินิกวิจัย เพ่ือรองรับการ
เติมเต็มถึงกระบวนการวิจัยของผู้วิจัย 
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ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยใช้
เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

การเขียนโครงการวิจัย 
จัดคลินิควิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็นการ
เฉพาะ 

*ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
 
๒.๗ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิต(รูป) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒   ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓     ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๕ ๒๕ ๑๐ ๕๐ ๑๕ ๗๕ ๑๕ ๗๕ ๑๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

    
๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 

 
o 

 
๒.๘ ตารางควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล จ านวน หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ ๑๐  
ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย ๑๐  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ๕  
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. ๕  

รวมจ านวนนิสิต ๔๐  
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๒.๙ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๙.๑ งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๒๕๐,๐๐๐ บาท/รูปหรือ
คน/ปี) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๗,๗๐๐,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ   
(๔ x ๓๑,๖๕๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุน (๒ x ๑๗,๕๐๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
   - ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๑,๕๑๙,๒๐๐ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๑๙,๒๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๑๙,๒๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๑๙,๒๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๑๙,๒๐๐ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 
งบพัฒนาบุคลากร      

รวม ๓,๓๓๙,๒๐๐ ๓,๖๓๙,๒๐๐ ๔,๐๓๙,๒๐๐ ๔,๐๓๙,๒๐๐ ๔,๐๓๙,๒๐๐ 
*   มีพนักงานสายสนับสนุนประจ าหลักสตูร ๒ คน  
      ๒.๑๐ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             -ใช้รูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   
      ๒.๑๑ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
             -ไม่มี 
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๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๑ หลักสูตร 
           ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น   ๒  แบบ  คือ 
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ท า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ จ า น ว น  ๕ ๔  ห น่ ว ยกิ ต  แ ล ะศึ ก ษ า วิ ช า โ ด ย ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย กิ ต จ า น ว น  ๙  ร า ย วิ ช า  
โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
             ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาด้านทฤษฎีและการวิจัย โดยมีการท าดุษฎี
นิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุ ษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษา
รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๗) (๑๕) 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๖ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
 ๔. วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต - (๙)* 
 ๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔ 
 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
             * ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่
ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 
 

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ : (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน ๙ รายวิชา คือ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
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๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Modern Organization and Management)  
๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced Research Methodology in Public Administration)  
๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Policy Sciences)  
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Human Resource Management)   
๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Administrative Theory)   
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Finance and Budgeting)   
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๓-๖ ) 
  (Insight Meditation)  

หมายเหตุ: รายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 

๒) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ (๐-๐-๑๖๒) 
  (Dissertation)  

 

๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ : จ านวน ๕ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา โดย

ก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอ่ืนๆที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรชัญาแห่งศาสตร์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  

 

๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (๓) ( ๓-๐-๖ )  
 (Seminar on Modern Organization and Management)   

๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Policy Sciences) 
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๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Human Resource Management)  
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Finance and Budgeting)    

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) ( ๓-๓-๖ ) 
 (Insight Meditation)  

๒) หมวดวิชาเอกแบบ ๒.๑ : เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต  
ดังมีรายละเอียดรายวิชา ดังนี้ 

๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced Research Methodology in Public Administration)  
๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Administrative Theory)   

๓) หมวดวิชาเลือกแบบ ๒.๑ : เป็นวิชาเลือกที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Integrated Public Administration)  

๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Selected Studies in Buddhist Management)  

๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced Research Methods)  

๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Quantitative Analysis)  

๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Leadership Strategies in Changing World)  

๔) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ได้เรียนรายวิชา
เหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 

๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Research Methodology in Public Administration)  
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Public Administration in Tripitaka)   
๖๐๘ ๑๐๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Public Administration Theory)   
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๕) ดุษฎีนิพนธ์แบบ ๒.๑ 
๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ (๐-๐-๑๐๘) 
  (Dissertation)  

 

ความหมายของเลขประจ าวิชา 
๑. ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที ่๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  

             ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชา

นั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์  การปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/ต่อ
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
    ๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชัน้สูงทางรัฐประศาสน- 
               ศาสตร ์
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 

(๓) 
 
 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒) ๑๒ ๐ ๒๔ 
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ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ 
วิชาเอก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ ์

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
(๓) 

 
- 

 
๖ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 
 

๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
 
 
 

๑๘ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖ ๐ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒) ๑๒ ๐ ๒๔ 
 
 

ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
๖ 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓) ๓ ๓ ๖ 

 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๑๗ 
 

 
ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ปี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๑๘ 
 

 
ปี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
รวมนับหน่วยกิต ๕๔ ๐ ๐ ๑๖๒ 

รวมไม่นับหน่วยกิต (๒๗) ๒๗ ๓ ๕๔ 

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
 

วิชาเอก 
๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสงูทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 
 

๓ 
 
 

(๓) 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 

 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 
 

๖ 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๖ ๐ ๑๒ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๑๙ 
 

 
 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์ 
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ 
 
วิชาเอก 
๘๐๔ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๐๘ ๑๐๓ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 

 
 

๓ 
 
 
 

(๓) 

 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 

๓ 
 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 

 
 

๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 

 
 

๖ 
 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒) ๑๒ ๐ ๒๔ 

 

 
ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๐๘ ๑๐๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
(๓) 
 
 
 

๓ 
๓ 

 
(๓) 

 
๓ 
 
 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 

 
๓ 
 
 
 

๐ 
๐ 

 
๐ 

 
๖ 
 
 
 

๖ 
๖ 

 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๖ ๓ ๑๒ 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๒๐ 
 

 
ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ปี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๒๑ 
 

 
ปี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รวมนับหน่วยกิต ๕๔ ๑๘ ๐ ๑๔๔ 
รวมไม่นับหน่วยกิต (๒๔) ๒๔ ๓ ๕๔ 

 
          ๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา 

  (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 

๓.๒.๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         ๓.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร หมายเหต ุ

รายวิชา 
ศาสตรา
จารย ์

ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์
ID ๓๑๐๐๕๐๐๓๔๔๕๙๔ 

Ph.D. (Political Economy)  
 
M.Sc. (Human Settlenent 
Planning and Development), 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

University of Pennsylvania, 
USA 
Asian Institute of Technology 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒๕๒๔ 
 
๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๘ 

นโยบายศาสตร์, 
สัมมนาการคลัง
และงบประมาณ

สาธารณะ 

ศาสตราจารย์
ด้านรัฐ

ประศาสน
ศาสตร์ 

ในราชกิจจา
นุเบกษา  
เล่ม ๑๑๒  

ตอนที่ ๓๒ ง  
วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๓๘  
ล าดับที่ ๕ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๒๒ 
 

ศาสตรา
จารย ์

พลต ารวจโทหญิง ดร.
นัยนา เกิดวิชัย 
ID ๓๑๐๐๖๐๒๘๗๔๔๔๔ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ร.ม. (การปกครอง) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)  
น.บ. (กฎหมาย) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๒ 

ระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูงทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์, 
สัมมนาองค์การ
และการจัดการ

สมัยใหม่ 

ศาสตราจารย์
ด้านกฎหมาย 
ในราชกิจจา

นุเบกษา  
เล่ม ๑๒๖ ตอน
พิเศษ ๑๕๖ ง  

วันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒  
ล าดับที่ ๑๗๗ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์

ดร.สุรนิทร์ นิยมางกรู 
ID ๓๑๒๐๑๐๑๖๒๐๖๓๖ 

Ph.D. (Development 
Administration) 
M.S. (Statistics) 
M.S. (Applied Statistics) 
 
B.S. (General Sciences) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
Iowa State University, USA 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๑๗ 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๐ 

สัมมนาทฤษฎีทาง
รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์

ด้านสถิติ  
ตามค าสั่งที่ 
๒๕/๒๕๓๕  
ลงวันที ่๒๐ 

มกราคม ๒๕๓๕ 

                  ๓.๒.๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร หมายเหต ุ

รายวิชา 
ศาสตรา
จารย ์

ดร.กฤช เพิ่มทนัจิตต ์
ID ๓๑๐๐๕๐๐๓๔๔๕๙๔ 

Ph.D. (Political Economy),  
 
M.Sc. (Human Settlenent 
Planning and Development), 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

University of Pennsylvania, 
USA 
Asian Institute of Technology 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒๕๒๔ 
 
๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๘ 

นโยบายศาสตร์, 
สัมมนาการคลัง
และงบประมาณ

สาธารณะ 

ศาสตราจารย์
ด้านรัฐ

ประศาสน
ศาสตร์ 

ในราชกิจจา
นุเบกษา  
เล่ม ๑๑๒  

ตอนที่ ๓๒ ง  
วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๓๘  
ล าดับที่ ๕ 

ศาสตรา
จารย ์

พลต ารวจโทหญิง ดร.
นัยนา เกิดวิชัย 
ID ๓๑๐๐๖๐๒๘๗๔๔๔๔ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ร.ม. (การปกครอง) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)  
น.บ. (กฎหมาย) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๒ 

ระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูงทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์, 
สัมมนาองค์การ
และการจัดการ

สมัยใหม่ 

ศาสตราจารย์
ด้านกฎหมาย 
ในราชกิจจา

นุเบกษา  
เล่ม ๑๒๖ ตอน
พิเศษ ๑๕๖ ง  

วันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒  
ล าดับที่ ๑๗๗ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์

ดร.สุรนิทร์ นิยมางกรู 
ID ๓๑๒๐๑๐๑๖๒๐๖๓๖ 

Ph.D. (Development 
Administration) 
M.S. (Statistics) 
M.S. (Applied Statistics) 
 
B.S. (General Sciences) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
Iowa State University, USA 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๑๗ 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๐ 

สัมมนาทฤษฎีทาง
รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์

ด้านสถิติ  
ตามค าสั่งที่ ๒๕/

๒๕๓๕  
ลงวันที่ ๒๐ 

มกราคม ๒๕๓๕ 
รอง
ศาสตรา
จารย ์

พระเทพปริยัติเมธี, ดร. 
ID ๓๖๐๐๔๐๐๑๐๗๙๘๗ 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ปธ.๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บาลีสนามหลวง 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๒ 

สัมมนามหาลัย
สงฆ์กับสังคมไทย 

รอง
ศาสตราจารย์

ด้านรัฐ
ประศาสน

ศาสตร์ ตาม
ค าสั่งที่ ๗๐๕/
๒๕๖๐ ลงวันที่ 

๒ สิงหาคม 
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๒๕๖๐  
มีผลต้ังแต่วันที่ 
๓๐ มกราคม 

๒๕๖๐   

 ๓.๒.๒. อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 
๑) พระพรหมบณัฑติ, ศ.ดร. Ph.D. (Philosophy) 

M.A., M.Phil., Dip.in French,  
พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

๒) พระราชวรเมธี, ดร. Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

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

๔) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

๕) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

๖) พระครสูังฆรักษ์เกยีรตศิักดิ์ กติตฺปิญฺโญ, 
ผศ.ดร. 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจดัการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

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

๘) ศ.ดร.จริโชค วีระสย 
 

Ph.D., Berkeley, 1968 
M.A. in Political Science, Berkeley 
B.A. (Honors thesis in Sociology, University of California, Berkeley) 

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

๑๐) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Politics) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

๑๑) น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)  
ศศ.ม. (การจดัการ) 
ศศ.บ. 

๑๒) พล.ท.ดร. วีระ วงศ์สรรค์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) 
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ. 
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๑๓) พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.  
วท.บ. 

๑๔) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

๑๕) ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.ม. (สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

๑๖) ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  
รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ ์

      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 

              การท าดุษฎีนิพนธ์คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ
นิสิตแต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และต้อง
มีการน าเสนอผลดุษฎีนิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบและมีหลักการสามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ และผลการเรียนรู้
ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

      ๕.๓ ช่วงเวลา 
             ๕.๓.๑ แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 
              ๕.๓.๒ แบบ ๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๓ เป็นต้นไป 

      ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
             แบบ ๑.๑   จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 
             แบบ ๒.๑   จ านวน  ๓๖  หน่วยกิต 
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      ๕.๕ การเตรียมการ 
            ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่ละปี
การศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 

๕.๕.๒ เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   

๕.๕.๓ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
๕.๕.๔ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับนิสิต นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านการ

จัดการเชิงพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน แต่ไม่เกิน ๓ ท่าน 
           ๕.๕.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดเตรียม              
โครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ และการประเมินผล
กระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ของผู้เรียน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
              ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ให้มี
กรรมการอย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

              ๕.๖.๒ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
                   แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ  ( Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                ๕.๖.๓ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
สอบในการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
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                ๕.๖.๔ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
                ๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ 

ดังนี้                  
                            ผลการศึกษา                                                     ระดับ 
                            ดีเยี่ยม (Excellence)                                             A 
                            ดี (Good)                                                           B+ 
                            ผ่าน (Passed)                                                      B 
                            ตก (Failed)                                                         F 

         ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ (ภาคผนวก ค)            
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึ งการบริหารที่ เน้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้
ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การเรียนรู้
และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการ
ห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวคิด
ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการท าวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน และมีกติกาในการ
สร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือพัฒนาจิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดปัญญา  ส่วนบุคลิกภาพ
ภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและการ
ท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก 
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานที่จะ
ยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอื่น 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
และในการวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
วัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมในการใช้
องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจาก
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้
น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น  
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการบริหารด้วยหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูร
ณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม ่จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม 
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       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ใน
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
        ๓. สังเกตพุฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การท างาน
วิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองาน
ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนาผล
การเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้
แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ    
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการใช้หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการ  
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม ่จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๓๒ 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 



มคอ.๒_ปร.ด._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๓๓ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
หลักสูตรแบบ ๑.๑                      
- หมวดวชิาบังคบั ไม่นบัหนว่ยกิต จ านวน ๙ วชิา                    

 ๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์                    
 ๘๐๔ ๑๐๓  สมัมนามหาวิทยาลยัสงฆ์กับสังคมไทย                      
 ๘๐๕ ๑๐๑  สมัมนาองค์การและการจัดการสมยัใหม่                    
 ๘๐๕ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจยัชั้นสงูทางรัฐประศาสนศาสตร ์                    
 ๘๐๕ ๒๐๑  นโยบายศาสตร ์                    
 ๘๐๕ ๒๐๒  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
 ๘๐๕ ๒๐๓  สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
 ๘๐๕ ๒๐๔  สมัมนาการคลังและงบประมาณ                    
 ๐๐๐ ๙๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน                    

 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต                    
 ๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ ์                    

 หลักสูตรแบบ ๒.๑                     
 - หมวดวิชาบังคับ                     
 - แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต                    

๘๐๔ ๑๐๑  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์                    
 ๘๐๔ ๑๐๓  สมัมนามหาวิทยาลยัสงฆ์กับสังคมไทย                      
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รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
- แบบบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  
   ๘๐๕ ๑๐๑  สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่                    
   ๘๐๕ ๒๐๑  นโยบายศาสตร์                    
   ๘๐๕ ๒๐๒  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
   ๘๐๕ ๒๐๔  สัมมนาการคลังและงบประมาณ                    
 ๐๐๐ ๙๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน                    

 -  หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต                    
  ๘๐๕ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
  ๘๐๕ ๒๐๓  สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                    

 - หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต                    
  ๘๐๕ ๒๐๕  รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ                    
  ๘๐๕ ๒๐๖  ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ                    
  ๘๐๕ ๒๐๗  เทคนิคการวิจัยช้ันสูง                    
  ๘๐๕ ๒๐๘  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                    
  ๘๐๕ ๒๐๙  ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง                    

 - วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกติ                    
๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก                    
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                    

 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต                    
 ๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต                    
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หมวดที่  ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไว้ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 
ด 

       ๕.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
          การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

              ๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์  

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนใน
การออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับ
การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการ
ประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล 

              ๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้ว
น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

                      ๕.๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งาน
ท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

                     ๕.๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
                      ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ จาก               

หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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                         ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการ  

                         ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจาก
หลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาสาขาอ่ืน โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                         ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้                
องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมใน
ปจัจุบันมากยิ่งขึ้น 

                         ๕.๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
                (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
                (๒) จ านวนสิทธิบตัร 
                (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                     (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
                                     (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับระดับชาติและนานาชาต ิ

      ๕.๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
             ๕.๓.๑ การส าเร็จการศึกษา 
                    แบบ ๑.๑   

                       ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                      ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

                       ๓. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๔. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
                     แบบ ๒.๑   

                       ๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
                  ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ              
ขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ              



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๓๗ 
 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
                  ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                       ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

     ๖.๑ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
               - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารย์อาวุโส

เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมิ น
และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

      ๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
              ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

              ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ไดม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 
โดยการสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

   หลักสูตรได้ก ำหนดระบบและวิธีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน   
                     กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ประกำศใช้และเป็นไป
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติหรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิชำ  โดยมีกระบวนกำร
ดังต่อไปนี้ 
 จัดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงำนทำง
วิชำกำรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฑ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท ำหน้ำที่ในกำรกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่วำงแผน กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรตลอกระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำ และมีหน้ำที่ในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ และ/หรือ
อำจำรย์ผู้สอน 
                        จัดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงำนวิชำกำร
เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ฑ.ศ. ๒๕๕๘ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำร
อุดมศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ มีหน้ำที่ในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/หรืออำจำรย์ผู้สอบ
วิทยำนิพนธ์ และ/อำจำรย์ผู้สอน                            
                       มีกำรควบคุมภำระงำนงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมประกำศกระมรวงศึกษำธิกำร ฑ.ศ. ๒๕๕๘   
                       ผลงำนของวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับกำร
ตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘    
 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือรับผิดชอบในกำรวำงแผนปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี  
 มีกำรประเมินหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรวำงแผน มีกำร
ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ (มคอ.๗) และน ำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยทุกรอบ  5 ปี 
                             มีผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งขี้ ๑-5 และมีผลกำรด ำเนินกำรกำร
บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีกำรศึกษำก่อนกำรรับรอง 
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๒.บัณฑิต 
                       มีกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภำพบัณฑิตให้
เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
                       มีกำรพัฒนำและส่งเสริม ควบคุมและติดตำมให้ผลงำนนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับ
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร  
 
๓.นิสิต    
                      มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ พ.ศ 2558 และกำรวำงแผน
กระบวนกำรรับนิสิตอย่ำงมีระบบ มีกลไก น ำไปสู่กำรปฏิบัติและจัดให้มีกำรวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตำมและ
น ำมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรรับนิสิต โดยก ำหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร เกณฑ์ในกำรคัดเลือกมีควำมโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในกำรคัดเลือกนิสิตที่
มีควำมพร้อมสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
                      ส ำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรประกำศรับ หลักสูตรมี
กระบวนกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้ำศึกษำ อย่ำงมีระบบ มีกลไก น ำไปสู่กำรปฏิบัติและมี
กำรประเมินผลติดตำมเพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ำศึกษำ
หรือได้รับกำรพัฒนำจนมีคุณสมบัติขั้นต่ ำ เพ่ือให้สำมำรถเรียนในหลักสูตรได้จนส ำเร็จกำรศึกษำ 
                      มีกระบวนกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
มีกลไกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติและมีกำรประเมินผลน ำมำปรับปรุงและพัฒนำ โดยกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส ำนึกสำธำรณะ 
                      มีกำรกระบวนกำรในกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร และกำรวำง
ระบบกำรป้องกันหรือกำรบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนิสิตเพ่ือให้นิสิตสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำม
ระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
                      มีกำรรักษำอัตรำควำมคงอยู่ อัตรำควำมส ำเร็จกำรศึกษำ โดยกำรควบคุมติดตำมและ
ประเมินผลควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรหลักสูตร และมีกำรจัดรำยงำนผลกำรจัดกำรขอร้องเรียนของนิสิต 
เพ่ือน ำมำพัฒนำคุณภำพหลักสูตร  
 

4. อาจารย์   
                      หลักสูตรมีกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ กำร
คัดเลือกอำจำรย์โดยให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์  และ
ควำมมุ่งหมั่นในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
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                                  การรับอาจารย์ใหม่ 
                                       มีกำรคัดเลือกอำจำรย์ ใหม่ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ พ.ศ. 2558 
และตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย และต้องสอบผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
                                  การบริหารอาจารย์  
                                        หลักสูตรมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงชัดเจน โดยอบหมำยภำระงำนตำมควำมเหมำะสมคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์  ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร มีระบบยกย่องและธ ำรงรักษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนควำมพึงพอใจของอำจำรย์มำกกว่ำ 
3.5 (จำกระดับ 5)  
                                      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผลและให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส ำหรับปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตร และไ ด้
บัณฑิต เป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
                                   การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
                                   หลักสูตรสนับสนุนให้อำจำรย์ทุกรูป/คน ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรหรือ
วิชำชีพ ส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำตนเองในกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำจำย์ทุกท่ำน
จะต้องผลิตทำงวิชำกำรให้ได้ ดังนี้  
                       ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง ในรอบ 2 ปี 

1) บทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำน TCI จ ำนวน 1 
เรื่องต่อปี  

2) เอกสำรประสอบกำรสอน/ หนังสือ / ต ำรำ / งำนแปล ประเภทใด
ประเภทหนึ่งจ ำนวน  1 เรื่องต่อปี 

                                    ทั้งนี้คณะสังคมศำสตร์จะต้องพัฒนำระบบ และกลไกภำยในที่เอ้ืองต่อกำร
พัฒนำทำงวิชำกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ในขณะเดียวกันในด้ำนประสิทธิ์ภำพกำรสอนของอำจำรย์จะต้องได้รับผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกนิสิตมีคะแนนควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 (จำกระดับ 5)  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
          มีกระบวนกำรในกำรวำงแผนควบคุมก ำกับสำระของรำยวิชำในหลักสูตร อย่ำงมีระบบ มีกลไกที่
น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำ ในกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำงๆ ให้มี
เนื้อหำที่ทันสมัย มีควำมก้ำวหน้ำก้ำวทันวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเปิด
รำยวิชำต่ำงๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนิสิตเป็นส ำคัญ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิตและ
ตลำดแรงงำน 
          มีกระบวนกำรในกำรควบคุมก ำกับมำตรฐำนของหัวข้อวิทยำนิพลที่เน้นควำมสำมำรถในกำรใช้กำร
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วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
          มีกระบวนกำรในกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรกำรจัดกำรกำรสอนอย่ำงมีระบบมีกลไกกำร
น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ โดยมีกำรพิจำรณำก ำหนดผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน มีกำรก ำกับติดตำมอำจำรย์ในกำรจัดท ำ 
มคอ.3 และ มคอ.4                                                  
          มีกำรก ำหนดเกณฑ์ ในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ที่มีควำมเหมำะสมกับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์และมีกระบวนกำรในกำรติดตำมก ำกับควบคุมกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ตั้งแต่
กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อจนถึงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ กำรสอบป้องกันและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยจนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
          มีกระบวนกำรในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือ
กำรปรับปรุงและพัฒนำ ในกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ มีกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
ประเมินหลักสูตร ( มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) และมีกำรวำงระบบกำรประเมินวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพ 
มคอ.04 
          มีกำรวัดผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
          หลักสูตรโดยกำรสนับสนุนของคณะสังคมศำสตร์ จัดเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ ทั้งห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำรห้องท ำวิจัย สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุน
กำรศึกษำ ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ ฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรเรียนรู้ วำรสำรวิชำกำรเพ่ือ
สืบค้นให้เพียงและทันสมัย มีกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง พอเพียงและทั่วถึงควำมต้องกำรของนิสิต 
โดยมีกำรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัยเวลำโดยอำศัยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มำกกว่ำ 3.5 คะแนน (จำกระดับ 5)  

  ๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

             ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ทั้งมีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการม าตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๔๓ 
 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา     

๓. มี รายละเ อียดของรายวิ ชา และรายละเ อี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

    

๔. จัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนนิงานที่รายงานใน  มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

    

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎี
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

รวมตัวบ่งชี้ต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแตะละป ี ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมตัวบ่งชี้ในแตะละปี ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
        ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 

๘.๒ การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ

ท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๘.๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
๘.๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือ

จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ปรัชญาเชิงศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท 
พระพุทธศาสนากับมิติแห่งวิทยาศาสตร์ ความเหมือนหรือความต่างแห่งพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิธี
คิดแบบอริยสัจจ์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์  สัมพัทธภาพตามหลักพุทธธรรมและสัมมาทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
 

 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัด
การศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วม
ถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 

 สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับองค์การและ
การจัดการสมัยใหมใ่นปัจจุบัน  
 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  
และศึกษาปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ 
การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 

๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  (๓) ( ๓-๐-๖ )  
 (Seminar on Modern Organization and Management) 

๘๐๕ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Advanced Research Methodology in Public Administration) 
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          ศึกษาวิ วัฒนาการของการศึกษาของนโยบายศาสตร์  ลักษณะของศาสตร์ ในนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ  การก าหนดทางเลือกสาธารณะ แนวทางการศึกษาของนโยบาย
ศาสตร์ มิต ิต่าง ๆ  การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
สาธารณะ การจัดท าโครงการสาธารณะ การวางแผนการประยุกต์ใช้นโยบายศาสตร์ในบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ 
 

           สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 
 

สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
การบริการองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  

 

สัมมนาการคลังและงบประมาณตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการคลังและ
งบประมาณขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  
 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ และ
เน้นวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์
การปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใข้ในการบริหาร 
 

๘๐๕ ๒๐๖   ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Selected Studies in Buddhist Management) 
  ศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในหัวข้อเรื่องการจัดการเชิงพุทธที่เน้นกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธโดยอาจก าหนดให้นิสิตไปศึกษาในพ้ืนที่เป็นกรณีศึกษาแล้วเขียนเป็นรายงานการวิจัยภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 
 

๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์       (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
           (Policy Sciences) 

๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Human Resource Management)   

๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Administrative Theory) 

๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ   (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Public Finance and Budgeting) 

๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Integrated Public Administration)  
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ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทา งรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง 

 

ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบแทน
ระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจน าตัว
แบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารโดยใช้แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น 
แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการมอบหมายงาน แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลาย
กฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจ าลองมาร์คอฟ 
แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

๘๐๕ ๒๐๙  ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง   ๓ (๓-๐-๖) 

(Leadership Strategies in Changing World) 
   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น า 
การเป็นผู้น าเชิงพุทธที่สอดคล้องในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก หลักธรรมที่ส าคัญส าหรับผู้น าเชิง
พุทธ รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ การใช้แนวทาง
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างการกระตุ้นทางปัญญาของผู้ร่วมงาน รูปแบบการเป็นผู้น าที่เชื่อมโยงหลัก
คุณธรรมมาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์การในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน      ๓ ( ๓-๓-๖ ) 
(Insight Meditation)  

         ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 

๖๐๘ ๑๐2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์             ๓ (๓-๐-๖) 
          (Research Methodology in Public Administration) 

ศึกษำแนวทำงกำรวิจัยแบบต่ำงๆ ที่นิยมใช้ในงำนวิจัยทำงกำรบริหำรทั้งเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณและ
แบบผสำนวิธี ศึกษำขั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำรวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงกำรก ำหนดประเด็นปัญหำ กำรทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือสร้ำงกรอบแนวคิดของกำรวิจัย สมมติฐำนและกำรทดสอบสมมติฐำน กำรออกแบบกำรวิจัย 
กำรก ำหนดประชำกรและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรสร้ำงมำตรวัดส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวม

๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยช้ันสูง    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced Research Methods) 

๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Quantitative Analysis) 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๕๐ 
 
ข้อมูล กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์เพ่ือแปลควำมหมำยข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ รวมทั้ง
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก                   ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Administration in Tipitaka) 
ศึกษำวิเครำะห์แนวคิดส ำคัญทำงรัฐประศำสนศำสตร์ที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยเรื่อง กำร

วำงแผน กำรบริหำรกำรพัฒนำ กำรจัดองค์กร กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรติดต่อประสำนงำน กำรติดตำม
ประเมินผล ภำวะผู้น ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรสื่อสำรในองค์กำร กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ธรรมำภิบำลส ำหรับกำรบริหำรงำน โดยเน้นหลักกำรและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร 
และศึกษำเฉพำะกรณีกำรน ำหลักรัฐประศำสนศำสตร์ตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
 

๖๐๘ ๑๐4  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                               ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Administration Theory) 
ศึกษำแนวคิด ปรัชญำ ควำมเป็นมำและเนื้อหำของทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์ ศึกษำค้นคว้ำทำงด้ำน

กำรบริหำรงำนภำครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่ 
พัฒนำกำรและเทคนิคกำรบริหำรรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชำที่มีควำมครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทำงรัฐประศำสน
ศำสตร์  ปรัชญำกำรเมือง ควำมรู้ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชำติ ระดับภูมิภำคและระดับ
ระหว่ำงประเทศ กฎหมำยมหำชน  กฎหมำยปกครอง กำรคลังและกำรเงินภำครัฐ  กำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชน 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเป็น ผู้ประกอบกำรกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะ  มิติทำงเศรษฐกิจกับกำรบริหำร
ภำครัฐ กำรตลำดส ำหรับ รัฐประศำสนศำสตร์  กำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบ ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรรัฐ
กิจ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กำรบริหำรสำธำรณะแนวใหม่  บริกำรสำธำรณะ กำรปกครองและกำรบริหำร
ท้องถิ่น ธรรมำภิบำล และคุณธรรมจรรยำวิชำชีพส ำหรับผู้บริหำรรัฐกิจ 
 

๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์       ๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ ) 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎี
นิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการด าเนินการวิจัยที่ลุ่มลึกและเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
 

๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์       ๓๖ ( ๐-๐-๑๐๘ ) 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)  
กับปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๙) 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๒ 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)  
กับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

หมวดวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
     ๑. หมวดวิชาบังคับ     
         ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๙ - ๖ 
         ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๗) (๑๘) (๒๗) (๑๕) 
     ๒. หมวดวิชาเอก - ๙ - ๖ 
     ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ - ๖ 
     ๔. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - (๙) - (๙) 
     ๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๖๐ ๕๔ ๕๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๓ 
 
แนวสังเขปรายวิชา แบบ ๑.๑ 
     หมวดวิชาบังคับ  นับหน่วยกิต 

 

รายวิชา พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ รายวิชาที่เสนอปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

๘๐๔ ๑๐๒  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
           (Buddhist Philosophy of Science)  
           ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่
เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  

           ศึกษาวิเคราะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
ปรัชญาเชิงศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนากับมิติแห่ง
วิทยาศาสตร์  ความเหมือนหรือความต่างแห่ งพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบอริยสัจจ์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สัมพัทธภาพ
ตามหลั ก พุทธธรรมและสั มมาทั ศนะของนั กวิ ทยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา 

 

ปรับรหัสรวิชา 
กับสาขาการ
จัดการเชิง

พุทธ 
 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
          สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยใน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อ
สังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยใน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อ
สังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต  
 

ปรับรหัสรวิชา 
กับสาขาการ
จัดการเชิง

พุทธ 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๔ 
 

 ๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  (๓) (๓-๐-๖)  
 (Seminar on Modern Organization and Management) 
 สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ตามหัวข้อที่ก าหนด โดย
เน้นประเด็นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

 ๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์   (๓) (๓-๐-๖) 
  (Advanced Research Methodology in Public 
Administration) 
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท า
การวิจัยได้อย่างแท้จริง  และศึกษาปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนดสมมติฐาน 
การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Policy Sciences)  
          ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เน้นการ
พัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ เพ่ือสร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ หลักการ กระบวนการ การก าหนด
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย รวมถึงกรณีศึกษาการ

๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์          (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
           (Policy Sciences) 
          ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษาของนโยบายศาสตร์  ลักษณะของ
ศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ  การก าหนด
ทางเลือกสาธารณะ แนวทางการศึกษาของนโยบายศาสตร์ มิติต่างๆ  การน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับแนว
สังเขปวิชา 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๕ 
 

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว โครงการสาธารณะ การจัดท า โครงการสาธารณะ การวางแผนการ
ประยุกต์ใช้นโยบายศาสตร์ในบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกลุ่มวิชาที่มีความ
ครอบคลุมเก่ียวกับ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ 
 

 ๘๐๕ ๒๐๒  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Human Resource Management)   
          สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหวัข้อที่ก าหนด โดยเน้นประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

 ๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Public Administrative Theory) 
            ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและ
เนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านการบริหารงาน
ภาครัฐเ พ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น โดย
ครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิคใหม่ 
ยุคสมัยใหม่นิยม และทฤษฏียุคภายหลังสมัยใหม่นิยม พัฒนาการและเทคนิค
การบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย
มหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการกับการจัดบริการ
สาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับ รัฐ
ประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการ 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๖ 
 

บริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่  การ
จัดท าและการส่งมอบ บริการสาธารณะ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น 
ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพส าหรับผู้บริหารรัฐกิจ 
 

 ๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Public Finance and Budgeting) 
          สัมมนาการคลังและงบประมาณตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง  (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Studies in Advanced Research 
Methodology)  

           สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งแนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิง
ประจักษ์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย 
การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ 

 

 ตัดออก 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๗ 
 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยช้ันสูง (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Advanced Research Methods) 

           สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณา
การไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง 

 ตัดออก 

๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Quantitative Analysis) 

           ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
ก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หา
ผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจน าตัว
แบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารโดยใช้
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการ
มอบหมายงาน แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ 
แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและ
แบบจ าลองมาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือ
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  

 ตัดออก 

๘๐๕ ๑๐๑  สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Integrated Public Administration)  
           สัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่  
ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ และเน้นวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
การสร้างภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การ
ปกครองท้องถิ่น 

 ตัดออก 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๘ 
 

 
ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
  (Advanced English for Public Administration) 
           ฝึกทักษะชั้ นสู งและกลวิธี ในการอ่าน การเขียน การตีความ
ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ และเทคนิคในการอ่านบทความ
หรือข้อความจากต าราที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๐-๖) 
  (Insight Meditation)  
          ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎก
และการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค 
รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๓-๖) 
   (Insight Meditation) 
           ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎก
แ ล ะก า ร ป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น ใ น คั ม ภี ร์ ยุ ค ห ลั ง  เ ช่ น  วิ มุ ต ติ ม ร ร ค  
วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

คงเดิม 

              ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑   
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์    ๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ ) 
  (Dissertation)  
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้
การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของ
การน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 

๘๐๕ ๐๐๑   ดุษฎีนิพนธ์   ๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ ) 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการ
ของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมี
เนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการด าเนินการวิจัยที่ลุ่มลึกและเหมาะสมกับ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับแนว
สังเขปวิชา 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๕๙ 
 
แนวสังเขปรายวิชา แบบ ๒.๑ 
     หมวดวิชาบังคับ   
     ๑.๑ หมวดวิชาบังคับ  นับหน่วยกิต 
                  

รายวิชา พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ รายวิชาที่เสนอปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

 ๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  

ศึกษาวิเคราะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ปรัชญาเชิง
ศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนากับมิติแห่งวิทยาศาสตร์ ความ
เหมือนหรือความต่างแห่งพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบ
อริยสัจจ์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สัมพัทธภาพตามหลักพุทธธรรมและ
สัมมาทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

ปรับรหัสรวิชา 
กับสาขาการ
จัดการเชิง

พุทธ, 
ปรับมาจาก
วิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 

 ๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทย
ในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิ ช าก ารแก่ สั ง คม  ท านุ บ า รุ ง ศิ ลป วัฒนธรรม  กา รจั ด การศึ กษ า
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และ
ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 
 

ปรับรหัสรวิชา 
กับสาขาการ
จัดการเชิง

พุทธ, 
ปรับมาจาก
วิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๖๐ 
 

 

๘๐๕ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Advanced Research Methodology in Public Administration) 

 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนดสมมติฐาน การ
ออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ 
 

 ปรับไปเป็น
หมวดวิชาเอก 

๘๐๕ ๑๐๙  เทคนิคการวิจัยช้ันสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Advanced Research Methods)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิง
บูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  
 

 ปรับไปเป็น
หมวดวิชา

เลือก 

๘๐๕ ๒๐๔ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Integrated Public Administration)  

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ที่
บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ และเน้นวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
การสร้างภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 ปรับไปเป็น
หมวดวิชา

เลือก 
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หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
 

รายวิชา พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ รายวิชาที่เสนอปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร์  (๓) (๓-๐-๖) 
 (Policy Sciences)  
 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เน้นการ
พัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ เพ่ือสร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ หลักการ กระบวนการ การ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย รวมถึง
กรณีศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลว 

๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์          (๓) (๓-๐-๖) 
           (Policy Sciences) 
          ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษาของนโยบายศาสตร์  ลักษณะ
ของศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การ
ก าหนดทาง เ ลื อกสาธารณะ แนวทางการศึ กษาของนโยบาย
ศาสตร์ มิต ิต่าง ๆ  การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดท า โครงการ
สาธารณะ การวางแผนการประยุกต์ใช้นโยบายศาสตร์ในบริหารจัดการ
ภาครัฐ เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับ การศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับแนวสังเขป

วิชา 

 ๘๐๕ ๑๐๑  สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  (๓) (๓-๐-๖)  
 ( Seminar on Modern Organization and Management) 
 สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ตามหัวข้อที่ก าหนด โดย
เน้นประเด็นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 ๘๐๕ ๒๐๒  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Human Resource Management)   
          สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้น
ประเด็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึน 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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 ๘๐๕ ๒๐๔   สัมมนาการคลังและงบประมาณ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Public Finance and Budgeting) 
          สัมมนาการคลังและงบประมาณตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้น
ประเด็นเกี่ ยวกับการคลังและงบประมาณขององค์กรทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

๘๐๔ ๑๐๑   สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  (๓) (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทย
ในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิ ช าก ารแก่ สั ง คม  ท านุ บ า รุ ง ศิ ลป วัฒนธ รรม  การจั ดการศึ กษ า
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และ
ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 
 

 ปรับไปเป็นหมวด
วิชาบังคับนับ

หน่วยกิต 
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๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  
           ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่
เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
 

 ปรับไปเป็นหมวด
วิชาบังคับนับ

หน่วยกิต 

๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   (๓) (๓-๐-๖) 
  (Quantitative Analysis)  
 ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
ก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หา
ผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจน าตัว
แบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารโดยใช้
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการ
มอบหมายงาน แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ 
แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและ
แบบจ าลองมาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือ
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 ปรับไปเป็นหมวด
วิชาเลือก 

๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  (๓)(๓-๐-๖) 
(Advanced English for Public Administration)  

 ฝึกทักษะชั้นสู งและกลวิธี ในการอ่าน การเขียน การตีความ
ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ และเทคนิคในการอ่านบทความ
หรือข้อความจากต าราที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 ตัดออก 
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หมวดวิชาเอก 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๓-๖) 
   (Insight Meditation) 
           ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎก
และการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค 
รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๓-๖) 
   (Insight Meditation) 
           ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎก
และการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค 
รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

คงเดิม 

รายวิชา พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ รายวิชาที่เสนอปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

 ๘๐๕ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Advanced Research Methodology in Public 
Administration) 
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิง
บูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  และศึกษาปรัชญาและมโนทัศน์
พ้ืนฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างทฤษฎี ตัว
แบบ การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่ม
ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ 
 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับชื่อ, ปรับมา
จากหมวดวิชา
บังคับนับหน่วย

กิต 
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 ๘๐๕ ๒๐๓  สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Public Administrative Theory) 
            ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ปรัชญา ความเป็นมา
และเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านการ
บริหารงานภาครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิค
ใหม่ ยุคสมัยใหม่นิยม และทฤษฏียุคภายหลังสมัยใหม่นิยม พัฒนาการ
และเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุม
เกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญาการเมือง ความรู้ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
ระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและ
การเงินภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เป็น ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการ
บริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารสาธารณะแนวใหม่  การจัดท าและการส่งมอบ บริการ
สาธารณะ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณ
ธรรมจรรยาวิชาชีพส าหรับผู้บริหารรัฐกิจ 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๖๖ 
 

๘๐๕ ๒๐๗ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง ๓ (๓-๐-๖) 
  (Leadership Strategies in Changing World) 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น า การเป็นผู้น าเชิงพุทธที่สอดคล้องใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก หลักธรรมที่ส าคัญส าหรับผู้น าเชิงพุทธ 
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ การใช้แนวทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างการกระตุ้นทาง
ปัญญาของผู้ร่วมงาน รูปแบบการเป็นผู้น าที่เชื่อมโยงหลักคุณธรรมมาพัฒนา
เป็นวัฒนธรรมองค์การในกระแสโลกาภิวัตน์  

 

 ปรับไปหมวดวิชา
เลือก 

๘๐๕ ๒๑๔    กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Buddhist Human Resource Management Strategy) 

           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหาร การ
จัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ อันประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การวางแผนอาชีพ การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจูงใจ และการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการจ่ายค่าตอบแทนประยุกต์เข้ากับแนวคิดและวิธีการ
ทางพระพุทธศาสนา 
 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๖๗ 
 

 
หมวดวิชาเลือก 
 

๘๐๕ ๑๓๑ กลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Local Administration Strategy)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์จากปรัชญา ทฤษฎีและ

แนวความคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจการปกครอง ตลอดจนแนวความคิด
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องชุมชน อ านาจและสิทธิของชุมชน การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (Empowerment) เป็นต้น โครงสร้างองค์การและ
กระบวนการบริหาร อ านาจหน้าที่และขอบข่ายความสัมพันธ์ของอ านาจ
หน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่างองค์การ
บริหารท้องถิ่นกับรัฐบาล 

 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาทฤษฎี

ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

รายวิชา พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ รายวิชาที่เสนอปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

๘๐๕ ๒๑๑  ศึกษาเฉพาะเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)  
 (Selected Studies in Buddhist Leadership)  

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิง
พุทธ เป็นการศึกษาตามแนวแนะทางภาวะผู้น าเชิงพุทธภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 

๘๐๕ ๒๐๖   ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
    (Selected Studies in Buddhist  Management) 
  ศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในหัวข้อเรื่องการจัดการเชิงพุทธที่เน้น
กรณีศึกษาจากผลงานวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธโดยอาจก าหนดให้นิสิต
ไปศึกษาในพ้ืนที่เป็นกรณีศึกษาแล้วเขียนเป็นรายงานการวิจัยภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับแนวสังเขป

วิชา 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๖๘ 
 

 ๘๐๕ ๒๐๕  รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Integrated Public Administration)  

 ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ และเน้นวิเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และกลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการน าหลักพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใข้ในการบริหาร 

 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับมาจากวิชา
บังคับนับหน่วย

กิต 

 ๘๐๕ ๒๐๗  เทคนิคการวิจัยช้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Advanced Research Methods) 
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิง
บูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับมาจากวิชา
บังคับนับหน่วย

กิต 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๖๙ 
 

 ๘๐๕ ๒๐๘    การวิเคราะห์เชิงปริมาณ         ๓ (๓-๐-๖) 
 (Quantitative Analysis) 
            ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
ก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หา
ผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจน า
ตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารโดยใช้
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการ
มอบหมายงาน แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลาย
กฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง PERT/CPM ทฤษฎีการ
ตัดสินใจและแบบจ าลองมาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับมาจากวิชา

บังคับไม่นับหน่วย
กิต 

 ๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Leadership Strategies in Changing World)  
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น า การเป็นผู้น าเชิงพุทธที่สอดคล้องใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก หลักธรรมที่ส าคัญส าหรับผู้น าเชิงพุทธ 
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ การใช้แนวทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างการกระตุ้นทาง
ปัญญาของผู้ร่วมงาน รูปแบบการเป็นผู้น าที่เชื่อมโยงหลักคุณธรรมมาพัฒนา
เป็นวัฒนธรรมองค์การในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับมาจากหมวด

วิชาเอก 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๐ 
 

๘๐๕ ๑๐๕   กลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Leadership Creating Strategy) 
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ โดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ เชิง
พฤติกรรม ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ และตัวแบบภาวะผู้น าร่วมสมัย 
จิตวิทยาผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า ลักษณะของผู้น าที่ดี การพัฒนาภาวะ
ผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจ การฝึกทักษะการน า และเครื่องมือส าหรับผู้น า 
ศึกษาทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงมนุษยสัมพันธ์ เชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ ทฤษฎีการบริหารจัดการหลังยุคสมัยใหม่และแนวคิดร่วมสมัย ศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาที่เป็นสากล และทฤษฎีตามแนวทางพลังของแผ่นดินและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีฐานที่มาของผู้น าจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการและแนวปฏิบัติเมื่อน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาตัวแบบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้น า การบริหาร 
และการพัฒนาในบริบทต่าง ๆ สัมมนาเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย
และทางออกของปัญหาที่ต้องใช้ความเป็นผู้น าเชิงพุทธ และแนวโน้มด้าน
แนวคิดทฤษฎี พัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของทฤษฎีทั้งสามที่สอดคล้องกับ
บริบทของวัฒนธรรมที่ด าเนินชีวิตอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย 
 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๑ 
 

๘๐๕ ๒๐๖  ธรรมาภิบาลส าหรับการเป็นผู้น าองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Good Governance for Organizational Leadership) 

  ศึกษาวิเคราะห์ศึกษาการบริหารงานในองค์การโดยการน าหลักธรร
มาภิบาล ที่ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า มาเป็นเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักธรรมภิบาลส าหรับการเป็น
ผู้น าองค์การทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยศึกษาวิเคราะห์
กรณีตังอย่างองค์การที่ประสบความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าพึงพอใจ 

 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๑๐๘  การวิเคราะห์โครงสร้างอ านาจและการค้นหาผู้น าเชิงพุทธ   
            ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Power Structure Analysis  and Leadership 
Methodology) 

  ศึกษาวิเคราห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความหมายของ
อ านาจ การสร้างอ านาจในการเป็นผู้น า ฐานที่มาของอ านาจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของอ านาจในการน า การก่อเกิดผู้น า คุณลักษณะของบุคคลกับ
รูปแบบการน ารูปแบบผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่มีเป็นการ การสูญเสียจุดยืน
ของผู้น า ระเบียบวิธีในการแสวงหาผู้น าในชุมชน พระสงฆ์กับบทบาทของการ
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ  

 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๒ 
 

๘๐๕ ๑๐๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้น าเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Technology and Information Management for 

Buddhist Leadership) 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์การโดยศึกษาลักษณะและสภาพของ
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศในองค์การ ระบบ
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์การ  ศึกษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบกลุ่มเครือข่าย ระบบการค้าผ่านระบบอีเลคโทรนิค 
และผลกระทบ  ศึกษาระบบสนับสนุน โดยศึกษากระบวนการปฏิบัติการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการข้อมูล ระบบอัจฉริยะ  ศึกษา
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบใหญ่ขององค์การ
อันประกอบด้วยการวางแผน เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ และการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๒๑๐   พฤติกรรมศาสตร์ในการเป็นผู้น าเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Behavior Science for Buddhist Leadership) 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี

และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า
เชิงพุทธที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลเพ่ือการเป็นผู้น าเชิงพุทธ หลักการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข การเสริมสร้างคุณลักษณะที่น่าปรารถนาของบุคคลและของ
กลุ่ม การท างานร่วมกับคนอ่ืนในองค์การ ภาวะผู้น าตามแนวพุทธกับการ
ผลักดันความส าเร็จขององค์การ 

 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๓ 
 

๘๐๕ ๒๑๒   สัมมนาภาวะผู้น าเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Buddhist Leadership) 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเป็นผู้น าเชิงพุทธ เพ่ือพัฒนา

องค์การสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้  ฝึกภาคสนามเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากร เช่นการพัฒนาอุดม
คติและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การพบ
ผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนงาน การสอนงาน การศึกษาดูงาน การเรียนรู้
จากพ่ีเลี้ยง การปฏิบัติในงานจริง การศึกษาด้วยตนเอง การติดตามผู้มี
ประสบการณ์ การมอบหมายงาน การฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการและ
อ่ืน ๆ  การสร้างตัวแบบในการพัฒนาบุคลากร เช่น แบบที่ใช้องค์การเป็น
ฐาน แบบที่ใช้บุคคลเป็นฐาน แบบที่ใช้ต าแหน่งหรือบทบาทหน้าที่เป็นฐาน 
แบบที่ใช้ผู้ฝึกอบรมเป็นฐาน เป็นต้น   

 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๑๑๓  ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Good Governance in Human Resource Management)  
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเรื่องของ
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การพัฒนา การจูงใจ การธ ารงรักษาและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๔ 
 

๘๐๕ ๒๑๕  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)                      
             (Buddhist Human Resource Development Strategy) 
              ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะและทักษะของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เข่น การมีวิสัยทัศน์ การจัดการความเครียด ความเสี่ยง และ
การหวังผลสัมฤทธิ์ น าเสนอทักษะระหว่างบุคคล เช่น ความไวต่อการรับ
ความรู้สึกผู้ อ่ืน จูงใจผู้ อ่ืน การสื่อสารอย่างเหมาะสม การน าเสนออย่างมี
คุณภาพและการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือใช้
สร้างทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ พุทธธรรมในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๘๐๕ ๑๑๖นโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Public Policy for Human Resource Management) 

   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ 
ประเภทของนโยบายสาธารณะ และตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษา
กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้ งปัญหานโยบายสาธารณะ 
ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๕ 
 

๘๐๕ ๑๑๗  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Risk Administration Strategy)  

ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการระบุวิเคราะห์ การประเมิน การดูแล การตรวจสอบและการควบคุม
ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้
องค์การลดความเสี่ยง ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อัน
เนื่องมาจากภัยที่องค์การต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งการแก้ไขปัญหา
วิกฤตในภาวะฉุกเฉิน และหลักการและวิธีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๘๐๕ ๒๑๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Information System for Human Resource Management) 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การและสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การน าระบบสนเทศไปติดตั้ง กล
ยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้  จริยธรรมในการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๘๐๕ ๒๑๙  ศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Selected Studies in Human Resource Management) 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการศึกษาตามแนวแนะทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๖ 
 

๘๐๕ ๒๓๐  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Human Resource Management)  
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นกรณีศึกษา 
โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิด
เชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิ เคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม 

 

 ยุบรวมกับวิชา 
สัมมนาการ

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๘๐๕ ๒๓๒  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Local Development Administration)  
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารการพัฒนาประเทศ ระบบ
บริหารรัฐกิจที่ปรับตัวและบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์
แผนงานและโครงการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์
และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 
บทบาททางการเมืองและสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ บทบาทของข้าราชการและฐานอ านาจใน
การบริหารรัฐกิจ การเข้าใจบริบทระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทของ
องค์การและนักบริหารภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๗๗ 
 

๘๐๕ ๒๓๓  ธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการปกครองท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
          (Buddhist Governance in Local Administration)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความหมาย 
แนวความคิดและความเป็นจริงเกี่ยวกับ Governance ซึ่งได้รับการรื้อฟ้ืน
และเผยแพร่อย่างกว้างขวางเพ่ือน ามาใช้วางกรอบแนวความคิด อธิบายและ
เสนอแนวทางแก้ไขปรากฏการณ์เกี่ยวกับระบบนโยบายและระบบบริหาร
แผนใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิดและ
ความเป็นมาของเรื่องธรรมาภิบาล (Governance) ตลอดจนความพยายามที่
จะขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการเพ่ือน าความคิดนี้ไปปฏิบัติ และศึกษา
แนวความคิดและความเป็นมาเรื่องจริยธรรมในการบริหาร โดยเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เพ่ือช่วยผลักดันให้แนวทางธรรมาภิบาลเชิง
พุทธให้บรรลุผลเชิงรูปธรรม 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๑๓๔  การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Modern Local Administration)  
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในระบบเปิด 
การปกครองท้องถิ่นท่ีเน้นธรรมาภิบาล การปกครองท้องถิ่นที่เน้นกลไกตลาด
และทรัพยากรภายนอก (Outsourcing) การปกครองท้องถิ่นท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน การปกครองท้องถิ่นที่เน้นความสัมพันธ์กับ
ระบบเศรษฐกิจสังคม การเมือง และการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่อง เป็นต้น การศึกษานี้ครอบคลุมไปถึงการทบทวน
แนวความคิดที่สืบทอดกันมา (Conventional Model) ปัญหาและความท้า
ทายใหม่ ตลอดจนการพลวัตรไปสู่แนวคิดใหม่ (Rethinking Model) และ
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ที่เป็นตัวอย่างในปัจจุบัน 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 
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๘๐๕ ๑๓๕  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Comparative Local Administration)   

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบปกครอง
ท้องถิ่นของไทยกับบางประเทศที่น่าสนใจ เช่น เปรียบเทียบระหว่างไทยกับ
อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมนี เป็นต้น การศึกษา
จะเน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมิติต่าง ๆ เช่น ความ
เหมือน ความแตกต่าง จุดอ่อน จุดแข็ง เหตุผล ที่มาและแนวโน้มของการ
จัดรูปแบบและกลไกการปกครองท้องถิ่นของประเทศเหล่านี้กับประเทศไทย 

  

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๒๓๖ กลยุทธ์ความสัมพันธ์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับระดับชาติ  
           ๓ (๓-๐-๖) 

 (Strategic Relationship between National and Local 
Administration)  
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ความสัมพันธ์การปกครอง
ท้องส่วนถิ่นกับระดับชาติ อันประกอบด้วย ระบบกฎหมาย โครงสร้างการ
ปกครอง องค์การปกครองท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
ส่วนกลางและภาคประชาชน การตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ ศึกษาโครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหาร อ านาจ
หน้าที่และขอบข่ายความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่างองค์การบริหารท้องถิ่นกับรัฐบาล ในมิติ
ความสัมพันธ์ระดับชาติ 
 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 
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ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๘๐๕ ๒๓๗  ศึกษาเฉพาะเรื่องการปกครองท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖)  
(Selected Studies in Local Administration)  

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นการศึกษาตามแนวแนะทางการปกครองท้องถิ่นภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

๘๐๕ ๒๓๘  สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Thai Local Administration)  
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการปกครองท้องถิ่น 

โดยใช้การปกครองท้องถิ่นของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุม
กระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและการจัดการปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสม 

 ยุบรวมกับวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์เชิงพุทธ
บูรณาการ 

             ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑   
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์  ๓๖ ( ๐-๐-๑๐๘ ) 

 (Dissertation)  
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้
การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของ
การน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 

๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ ( ๐-๐-๑๐๘ ) 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา 
กิจการของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
 

ปรับรหัสวิชา, 
ปรับแนวสังเขป

วิชา 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
           ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

           ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ 

           ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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                        ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                      ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 

๓๖ หน่วยกติ และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ๑๒        หนว่ยกิต 
วิชาเอก                      ๑๘        หนว่ยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       ๖              หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๑๒        หนว่ยกิต 
รวมทั้งสิ้น                  ๔๘            หน่วยกิต 

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ                   ๙         หน่วยกิต 
วิชาเอก ๙ หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖         หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                  ๖๐       หน่วยกิต 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
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           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 
และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

           ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ 
ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
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ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ 

หรือข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพัก
การศึกษาทั่วไป 

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อ
กองทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียน
รายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว 
ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๘๕ 
 

 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่

เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  
w  ในรายวิชาที่ถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิต
จะได้ F ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติ
ให้ถอนได้  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 
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 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการ
วัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่
พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้ 
 

ผลการศึกษา   ระดับ  ค่าระดับ  
ดีเยี่ยม (Excellent)  A      ๔.๐ 
ดีมาก (Very good)  B+      ๓.๕ 
ดี (Good)   B      ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair)  C+      ๒.๕ 
พอใช้  (Fair)   C      ๒.๐ 
ตก  (Failed)   F       ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผล

การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์                                      ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)               เป็นที่พอใจ 
U (Unsatisfactory)              ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษา

รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์               สภาพการศึกษา 
I  (Incomplete)                ไม่สมบูรณ ์
SP  (Satisfactory Progress)                   ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP  (Unsatisfactory Progress)               ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
W  (Withdrawn)                                  ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au  (Audit)                ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

        ๒๑.๔.๑ ให้ใช ้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียง 
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        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ก าหนดเป็น  ๔ ระดับดังนี้ 

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

 ๒๑.๕  การให ้F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้

สอบตก 
 ๒๑.๖   การให ้I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบ

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอ

ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้

วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการ

เรียบเรียงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  

และข้อ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
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๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้  SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้  UP  นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้

ระดับ A, B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้
ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได ้ U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียน
ศึกษารายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย     
หน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 

 
หมวดที่ ๕ 

การท าวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อย
กว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S 

ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 

 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

 
หมวดที่  ๗ 

ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒  ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
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 ๓๒.๓  ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 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 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท า

วิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนด
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิ

  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาค 

  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๔ 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที ่๔) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
--------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 
๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและได้

ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๕ 
 

๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer - review)  และเป็นที่ยอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๖ 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมงการศึกษาใน

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
      

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๗ 
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 

  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๘ 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษา

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๙๙ 
 
 
 

 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเป็นไปตามความในข้อ ๑๒.๒ 
(๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๑  นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนดให้มีการสอบสารนิพนธ์เพ่ือวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๒  นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาใช้โดยอนุโลม 

  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในกรณีที่
ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งได้และ
แจ้งให้นิสิตน ากลับไปแก้ไขเพ่ือยื่นเสนอใหม่ต่อไป 

   เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว ให้
นิสิตลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๑.๕  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิ์ที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

   การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ 
บฑ.๘ เพ่ือให้คณบดีลงนามอนุมัติ  



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๐๐ 
 

 ข้อ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๒.๑  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (บฑ.๖ ) พร้อมแนบ

ส าเนาสารนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  ทั้งนี้ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นค า
ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 

  ๒.๒  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์  (บฑ.๘) ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยหรือศูนย์บัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  พร้อมกับส าเนาสาร
นิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 

  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ 
รูป/คน ประกอบด้วย  

   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์  ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือ

เจ้าหน้าที่ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็น
ความลับ 

  คุณสมบัติกรรมการผู้ตรวจสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามความในข้อ  ๙.๓ แห่ง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๓.๒  ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ ให้น าความในข้อ 
๑๓.๒ และ ๑๓.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไ์ด้
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน 

 ข้อ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ โดยนสิิตจะต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอน ในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒ ให้ควบทุกประการ 
  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผา่นให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสาร

นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑติวทิยาลัย 
  ๔.๓  การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลา

ไม่เกิน ๓๐ วัน นบัตั้งแต่วนัสอบจนถึงวนัส่งสารนพินธ์ฉบับสมบูรณ์ 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๐๑ 
 

   ในกรณีที่มีความจ าเปน็ไมส่ามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัแก้ไขได้ตามก าหนดนิสิต
อาจยื่นค าร้อง (บฑ.๖) ผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเลื่อนการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ได้ไม่เกิน  ๑๕  วัดนบัแต่วนัที่ครบก าหนดส่ง  หากเกินก าหนดจากนี้ให้ถือว่านิสิตสอบสารนิพนธ์ไม่ผา่น และจะต้อง
ด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัตใิหม่ตามข้อ ๔.๑ 

 ข้อ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ์ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏบิัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนโุลม 
  ข้อ ๖  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  ๖.๑  ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสาร
นิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสติส่งสารนพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ 

  ๖.๒  สารนิพนธ์ของนสิิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมตัิจากคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
              
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๐๒ 
 

 
 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๐๓ 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ

แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน 
เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บฑ ๘  
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๖  ฉบับ ในจ านวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค า
ร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ 
วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่น

แบบค าร้อง บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิต
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจาก
ที่ได้ยื่นค าร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่
น้อยกว่า ๒ รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 

 ๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้น

ไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ ได้รับผล
การศึกษาตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
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หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

  (๓ )   เขียนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบู รณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่น

ค าร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน 

แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่

เกิน ๓ ท่าน 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๐๗ 
 

  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้
ทราบโดยทั่วกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์
ทุกครั้ง 

  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับ
ที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผล
วิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

ผลการศึกษา                                     ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)                           A 
   ดี  (Good)                                         B+ 
   ผ่าน  (Passed)                                    B 
   ตก  (Failed)                                  F 

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 
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  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการ
ประเมินต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  
เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
พร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่
หน่วยงานใดตามข้อผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วย
วิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้
แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของ
นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ

ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๔ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๕ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๖ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๗ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๘ 
 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๑๙ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๐ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๑ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๒ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๓ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๔ 
 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๕ 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๘ 
 

 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๙ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/นามสกุล ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ 
๑. ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

Ph.D. (Political Economy) ๒๕๒๔ University of Pennsylvania, USA 
M.Sc. (Human Settlenent Planning 
and Development) 

๒๕๒๐ Asian Institute of Technology, ประเทศ
ไทย 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
  - 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒ สัมมนาการบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๓ การเมืองและนโยบายสาธารณะของชุมชนเมือง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๔ การบริหารการพัฒนา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๕ ระบบเศรษฐกิจของไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๖ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๗ การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๐ 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
สุรพล สุยะพรหม, กฤช เพ่ิมทันจิตต์, บุษกร วัฒนบุตร, พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, รุจ กสิวุฒิ. การติดตามและ

การประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา . ๒๕๕๘. สสส. 
และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร. ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑-๑๕. 

บุษกร วัฒนบุตร, กฤช เพ่ิมทันจิตต์. ๒๕๕๘. การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน .  สถาบันวิจัย พุทธศาสตร์  : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
กรุงเทพมหานคร. ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
(เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๔-๓๖.  

ยุทธนา ประณีต, นัยนา เกิดวิชัย, กฤช เพ่ิมทันจิตต์. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ตีพิมพ์
ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๙ – 
๑๘๒. 

ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภัคสิริ แอนิหน, กฤช เพ่ิมทันจิตต์. การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับ
ที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๐๓ – ๒๑๖. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 - 
 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
กฤช เพ่ิมทันจิตต์, ศ.ดร. (๒๕๔๗). สามทศวรรษแห่งการพัฒนาทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ

บริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ . 
จ านวน ๔๐๓ หน้า ISBN : 978-974-23-1452-1  

กฤช เพ่ิมทันจิตต์ ,ศ.ดร.  (๒๕๓๖). ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทครีเอทีพพับลิชซิ่ง. จ านวน ๓๕๔ หน้า ISBN : 974-816-385-5  

 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 

 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๑ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/นามสกุล พลต ารวจโทหญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย 
๑. ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร.ม. (การปกครอง) ๒๕๒๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ๒๕๒๘ เนติบัณฑิตยสภา 
น.บ. (กฎหมาย) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญากฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒ หลักกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓ กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๔ งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕ การปกครองท้องถิ่นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕ หลักรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดองค์การ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ยุทธศาตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูง
ทางการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๒ 
 
๖ กฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

๗ กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารองค์กรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
นัยนา เกิดวิชัยและคณะ.๒๕๕๘. กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างต ารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร

บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) . ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๘๐-๙๓ 

ยุทธนา ประณีต,นัยนา เกิดวิชัย,กฤช เพ่ิมทันจิตต์. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ตีพิมพ์
ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๙ – 
๑๘๒. 

บุญทัน ดอกไธสง, สุริยา รักษาเมือง, ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, นัยนา เกิดวิชัย. การบูรณาการพุทธธรรมเพ่ือ
นาไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึกในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน . ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๖๙ – ๘๔. 

ธิติวุฒิ หมั่นมี, อนุวัต กระสังข์, สุรพล สุยะพรหม, นัยนา เกิดวิชัย. คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้าง
งานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร) คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๐๑ -๑๑๕. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย. “กลยุทธ์การน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศ

ยานอู่ตะเภา บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ตีพิมพ์ใน 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๐) : ๑๔๖-๑๕๗. 

ศุภชัย นิ่มสะอาด, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, รศ.สุพล อิงประสาร. “ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการสาธารณภัย ศึกษาเฉพาะกรณีอุทกภัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. ปีที๑่๒ ฉบับที่ ๓ (25๕๙) : ๑๓๗-๑๔๔. 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๓ 
 
ณัฎฐวิชฌ์ ราชแก้ว, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย. “ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการด าเนินการ

ตามหมายจับ ภายใต้กลุ่มประเทศประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที ่๑๑ ฉบับที่ ๑ (25๕๘) : ๒๒๗-๒๓๔. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

นัยนา  เกิดวิชัย, พล.ต.ท.หญิง. (๒๕๖๐). ค าอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก   
พ.ศ. ๒๕๒๒ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. นครปฐม : ส านักพิมพ์นิตินัย. จ านวน ๕๙๗ หน้า ISBN : 974-992-
033-3  

นัยนา  เกิดวิ ชั ย .  พล .ต . ท .หญิ ง .  (๒๕๖๐)  ค าอธิบายระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย 
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. นครปฐม : ส านักพิมพ์นิตินัย. จ านวน ๒๗๒ หน้า ISBN 
: 974-785-330-2  

พล.ต.ต.หญิง. นัยนา  เกิดวิชัย, (25๕๔). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร 
: เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด. จ านวน ๒๘๘ หน้า ISBN : 978-974-414-322-8  

พล.ต.ต.หญิง. นัยนา  เกิดวิชัย, (25๕๒). รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ๓๐ พระราชบัญญัติ เล่ม 
๒. นครปฐม : ส านักพิมพ์นิตินัย. จ านวน ๗๑๘ หน้า ISBN : 978-974-992-082-4  

 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท. 
 - การพัฒนารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๔ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/นามสกุล ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

Ph.D. (Development Administration) ๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
M.S. (Statistics) ๒๕๑๗ Lowa State University, USA 
M.S. (Applied Statistics) ๒๕๑๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
B.S. (General Sciences) ๒๕๑๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
  - 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
          - 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การเมืองและการบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
ปำริชำติ ฤทธิ์ทรงเมือง, สุรินทร์ นิยมำงกูร และ บุญเลิศ ไพรินทร์. (2557). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจใน

กำรปฏิบัติงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำรของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ .  ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลำคม 2557 – มกรำคม 2558 : ๖๒-๗๕ 

ณัฐตำ จันทะเนตร, สุรินทร์ นิยมำงกูร และ เอก ศรีเฉลียง. (2558). ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำร
ให้บริกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองค์รักษ์ จังหวัด
นครนำยก. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ .  ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2558 :  ๑๐๔-๑๑๖ 

 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๕ 
 
บุญมำก มำกสุข, สุรินทร์ นิยมำงกูร และ ประเวศ มหำรัตน์สกุล . (2558). กำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำร

ผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวลอย อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. มหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์.  ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับ
ที่ 2 กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2558 : ๑๓๒-๑๔๖ 

ประภำพร  รูปสูง, สุรินทร์ นิยมำงกูร และ ประเวศ มหำรัตน์สกุล. (2558). กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์.  ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ . ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กุมภำพันธ์ – 
พฤษภำคม 2558 : ๒๔-๓๘ 

พุธพงษ์ สองสี, สุรินทร์ นิยมำงกูร และ ชำญชัย จิตเหล่ำอำรพ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำรของพนักงำนเทศบำลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์.  ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ . ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2558 : ๙๖-๑๑๐ 

    
๔.๒ บทความทางวิชาการ 

 - 
  
 ๔.๓ ต ารา 
สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๖). เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์. จ านวน ๒๕๘ หน้า. ISBN: 9745373699.  
สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๘). สถิติวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. จ านวน 

๔๖๗ หน้า. ISBN: 9745377627.  
สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๕๓). การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง : ความพึงพอใจสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันของ

เกษตรกรในชนบทแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฐานบัณฑิต. จ านวน ๑๗๗ หน้า. ISBN: 
9789749901779. 

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๕๖). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติที่ใช้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ฐาน
บัณฑิต. จ านวน ๒๘๐ หน้า. ISBN: ๙๗๘๖๑๖๗๗๗๙๑๐๒. 

 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
 - การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 - ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 



มคอ.๒ ปร.ด. สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๓๖ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระเทพปริยัติเมธี, ดร.  (สฤษดิ์  สิริธโร/ญาณสิทธิพัฒน์) 
๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปธ.๙ ๒๕๓๒ กองบาลีสนามหลวง 

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง  (๓) พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปฎกเชิง
บูรณาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, พระเทพปริยัติเมธี, พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : แนวคิดและการสร้างตัวแบบเพ่ือลดอัตรา

การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยในสังคมไทย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๕-๒๗. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาก าพล คุณงฺกโร, พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : 
๔๕ – ๖๒. 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย . ตีพิมพ์ใน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑-๑๔. 

สมาน งามสนิท,  พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). พุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริห ารรัฐกิจที่บันทึกไว้ใน
สุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๔๗-๕๘. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
บุษกร  วัฒนบุตร, พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). “จริต ๖ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์”. ตีพิมพ์ใน 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๘๑-๑๙๘. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ ,พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดนนทบุรี”. ตีพิพม์ใน วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๙๔-๑๐๘. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์หลากมิติ : แนวคิดเพื่อการบริหารงานภาครัฐ, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๓๙๘ หน้า ISBN : 
978-616-300-119-1  

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., (๒๕๕๗). นโยบายสาธารณะและการวางแผน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๓๘๗ หน้า 

 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
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ภาคผนวก ฉ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
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