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คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  ๑ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๖ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  ๘ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  ๒๖ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต   ๓๔ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย   ๓๗ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓๘ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  ๔๓ 
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                                                                                                          ๔๕ 
ภาคผนวก ข ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของ                                                                                                                                                                             ๕๐ 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร                                                                         ๙๖ 
ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                          ๑๑๑ 
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- ๑ - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร 
 หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ภาควิชารฐัศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :    Doctor of Philosophy Program in Political Science 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         :    Doctor of Philosophy (Political Science) 
     ชื่อยอภาษาไทย  :    ปร.ด. (รัฐศาสตร) 
     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  :    Ph.D. (Political Science) 
๓. วิชาเอก 
    - 
๔. จํานวนหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑        จํานวน ๕๔ หนวยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑        จํานวน ๕๔ หนวยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ๕.๒ ภาษาท่ีใช 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเขาศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ ท่ีสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
     ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
      ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
          ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
     - คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๒ - 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒/
๒๕๖๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ในป
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     - เปนนักวิจัย  นักวิชาการ  อาจารยประจํ าสาขาวิ ชารั ฐศาสตร และสาขา ท่ีสัมพันธ กัน ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     - เปนผูเชี่ยวชาญในดานการวิจัยทางรัฐศาสตร และดานการบริหารองคกร ดานการเมืองการปกครอง 
เปนตน 
     - เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 
     - ท่ีปรึกษาทางดานการเมืองการปกครองท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน 
     -  เปนนักบริหารการปกครองดานรัฐศาสตร 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปท่ี

สําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

- Ph.D. (Political Science) 
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
 

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

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

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

ศาสตราจารย จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ Ph.D. (Sociology)  
 
M.A. (Sociology)  
 

University of Madras, South 
India. 
University of Madras, South 
India. 

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
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- ๓ - 
M.A. (English)  
 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

University of Mysore, South 
India. 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

 

๙.๒ อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปท่ี

สําเร็จ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

- Ph.D. (Political Science) 
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
 

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

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

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

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

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

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

รอง
ศาสตราจารย 

ประณต นันทิยะกล 
 

- ร.ม. (รัฐศาสตร) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

อาจารย ยุทธนา ปราณตี 
 

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

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

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖  
 
๒๕๓๙ 

 
 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
         หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนท่ีทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย หองเธียรเตอร ๕๐๘-๕๐๙, 
หองบรรยาย ๕๐๗, หองบรรยาย ๔๑๐, หองประชุมชลบุรี, หองบรรยายชั้นจี ๑-๓ อาคารเรียนรวม 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
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- ๔ - 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         สถานการณตาง ๆ ของโลกในปจจุบัน มีท้ังในมิติของการพัฒนา และมิติของวิกฤตการณ อันสงผลให
ประเทศตาง ๆ หันมาใหความสนใจกับการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ท้ังในดานการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการระหวางประเทศ อันกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
จะเห็นไดวาบุคลากรท่ีมีความรูและสามารถถายทอด ความรูดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใช
ความรูเพ่ือวิเคราะหสถานการณตาง ๆ และทําความเขาใจตอ ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ 
รวมท้ังสังเคราะหเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี ท้ังนี้ยังรวมถึงการ สรางองคความรูใหมท่ีมี
ประโยชนและมีคุณคาตอสังคม เพ่ือใหคนรุนหลังไดสามารถพัฒนาตอเนื่องไป หลักสูตรนี้จึงมุงเนนท่ี จะสราง
นักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีความสามารถ เพ่ือท่ีจะเปนบุคลากรผูมีความรูและถายทอดความรูดังกลาวผานการ
สอน และงานวิจัย เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณคาสืบตอไป 
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          จากสถานการณตามขอ 11.1 ทําใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปในทิศทาง  
ตาง ๆ กันจนบางครั้งเกิดเปนความเคลื่อนไหวท่ีมีความขัดแยงเพ่ิมข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได หรือกอใหเกิดการ
รวมกลุมความรวมมือใหม ๆ การยกเลิกหรือลมเลิกระบบหรือวิถีบางอยาง หรือแมแตกระท่ังการเกิดวิกฤติตอ
สังคมและวัฒนธรรม ท้ังในสวนสังคมยอย ๆ จนถึงระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก ดังนั้น ในการพัฒนา
วางแผนหลักสูตร จึงจําเปนตองคํานึงถึงสถานการณดังกลาว เพ่ือ สรางนักวิชาการและนักวิจัยรุนใหม ท่ีมี
ความเขาใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีจะชวย ขับเคลื่อน ใหสามารถทําความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองและเหมาะสม กับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ 
          ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในสภาวะปจจุบัน มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตร ในเชิงรุก โดยปรับหลักสูตรใหมีการขยายโอกาสใหแกนักวิชาการหรือนักวิจัยระดับตนมากข้ึน 
รวมท้ังขยายโอกาสทาง การศึกษาสูนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการมุงสูการเปนนักวิชาการ อาจารย หรือ
นักวิจัยมากข้ึน โดยการปรับหลักสูตรใน เง่ือนไขของการเขาศึกษา โดยมีการวางชองทางในการใหนักศึกษาท่ี
กําลังจะเขาศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อีกท้ังมีการจัดกลุมวิชาใหมโดยมีการลดจํานวน
กลุมวิชาหลักลง แตเพ่ิมวิชาท่ีควรจะเรียนเปนวิชาบังคับเพ่ิมข้ึน เนื่องดวย เนื้อหาวิชามีความจําเปนตอการ
สรางพ้ืนฐานของการวิเคราะหอยางยิ่ง และเพ่ือนําไปใชประกอบการศึกษาวิจัยท่ีสามารถ สรางองคความรู
ใหม และนําไปใชในการแกไขปญหาไดจริง 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
           ผลกระทบจากสถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีทําใหสังคมในระดับตางๆ 
จําเปนตองทําความเขาใจ และสรางความรูเพ่ือการพัฒนาและการแกไขปญหาตางๆ โดยการอาศัยบุคลากร
ทางวิชาการในการศึกษา ปรากฏการณตาง ๆ เหลานั้น ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ท่ีมุงสูความเปน
เลิศในวิชาการดานพระพุทธศาสนาประยุกตเขากับศาสตรสมัยใหม และการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการ
สรางบัณฑิตท่ีเกงและดี การสรางนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีความรู ความสามารถในการถายทอด และมี
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คุณธรรมในการสรรสรางความรูและแนวทางตาง ๆ แกสังคมจึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดการ
สอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และหลักสูตรยังใหความสําคัญกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 4 ดานไดแก 
 ๑. ดานการผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน มีความยืดหยุน และความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือนําความรูสูสังคม และมีความเปนสากล จัดระบบการศึกษาเพ่ือบุคคลในหลายรูปแบบ
รวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ 
นําวิชาการสูความเปนเลิศ  
 ๒. ดานการวิจัย และพัฒนา 
           พัฒนาการบริหารและสงเสริมการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเปนระบบ กําหนดทิศ
ทางการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ ใหสามารถตอบสนองความตองการตอการนําไปใชประโยชนดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 ๓. ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  
 สงเสริมใหผูศึกษาในหลักสูตรไดประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ตนเองและขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสูประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือให
ไดรับประโยชนจากการใหบริการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดลอม ตลอดจนสามารถ
ชี้นําและเปนท่ีพ่ึงของสังคมได  
 ๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหคนไทยตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจ
ดานอ่ืน ๆ มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนอยางเปน
รูปธรรม 
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะสังคมศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, พุทธ
ศาสตร หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอนในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา
พระไตรปฎกหรือแกนธรรมในพุทธศาสนา รวมท้ังมีการใชอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับ
หลักสูตรเหลานี้ดวย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายใหคณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารยประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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- ๖ - 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มุงเนนการพัฒนาองคความรูใหม ทางดานการ
จัดการศาสตรสมัยใหมอันไดแก ศาสตรทางการบริหารรัฐกิจ, การบริหารองคกร, นโยบายสาธารณะ, การคลัง, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย กับการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความ
ทันสมัยทางวิชาการของศาสตรทางดานรัฐศาสตร สอดคลองกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีไดทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน 
เพ่ือเปนท่ีศึกษาพระไตรปฎก และวิชาชั้นสูง อีกท้ังสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคตอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางนักวิชาการและ
นักวิจัยทางดานรัฐศาสตรท่ีมีความรูระดับสูงเก่ียวกับทฤษฎี วิธีการศึกษา รวมตลอดถึงองค ความรูในสาขา
ตาง ๆ ของวิชารัฐศาสตรท่ีรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน กระตุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศ 
ของการศึกษาวิจัยและคนควาทางดานรัฐศาสตรอันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหมสําหรับการศึกษา
รัฐศาสตรในประเทศ ไทยและในตางประเทศ และเปนนักวิชาการ นักวิจัยในหนวยงานและสถาบันตาง ๆ เพ่ือ
เปนกําลังสําคัญของสังคมไทยในการ กาวยางเขาสูศตวรรษใหม 
   ๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใหมีความรูความเขาใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกตเขา
กับวิชาการแหงรัฐศาสตร พรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมไดอยางกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใหนําความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชใน
รัฐศาสตร/ การบริหารรัฐกิจ/ การบริหาร และเนนถึงความรูคูคุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความ
ลึกซ้ึงดานจิตภาวนา สุขสงบเยือกเย็น แจมใส ใฝรู สรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตท่ีเพียบพรอมท่ีเปนตนแบบหรือตัวอยางท่ีดีใหแกสังคมได 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย 
จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิดองคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร/ การบริหาร
จัดการโดยมีพระพุทธศาสนาบูรณาการเขากับวิชาการทางดานรัฐศาสตร ตลอดจนบริหารพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหมีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให
มีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. 
กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน - รายงานผลประเมินความพึง
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- ๗ - 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

กับความตองการของคณะสงฆ
และองคกรตางๆ 

ความตองการของคณะสงฆ และ
องคการตางๆ  

- นําแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผู ใช
ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจางอยาง
สมํ่าเสมอ 

พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจาง 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารย
ใ ห ม ต อ ง เ ข า อ บ ร ม เ ก่ี ย ว กั บ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตางๆ 
และการวัดผลประเมินผล ท้ังนี้
เพ่ือใหมีความรูความสามารถใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปน
อยางด ี

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 

- สงเสริมใหมีการนําความรูท้ังจาก
ภ าคทฤษฎี แ ล ะปฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใชจริงเพ่ือทําประโยชน
ใหแกคณะสงฆ องคกรและชุมชน 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการวิชาการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอชุมชนและ
ความบรรลุผลสําเร็จ 
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- ๘ - 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
   ๑.๑ ระบบการศึกษา 

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะสังคมศาสตร จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลา
การศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะสงัคมศาสตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ตองเรียนรวมกันในรายวิชา 
๘๑๔ ๑๐๒  พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง 
๘๑๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย 

๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ตองเรียนและสอบผานการวัดคุณสมบัติใน ๓ รายวิชา ตอไปนี้ 
๘๑๔ ๒๐๑  สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 
๘๑๔ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน 

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ ตองเรียนและสอบผานการวัดคุณสมบัติในอีก ๗ รายวิชา ตอไปนี้ 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน 
๘๑๔ ๑๐๑  ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๒๐๑  สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 
๘๑๔ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร 
๘๑๔ ๒๐๒  สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
และวิชาเลือกอีก ๒ รายวิชา 
๘๑๔ ๒๐๓  พุทธสันติวิธีและสมานฉันท 
๘๑๔ ๒๐๔  ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาธารณะของไทย 
๘๑๔ ๒๐๕  การสื่อสารทางการเมือง 
๘๑๔ ๒๐๖  สัมมนาการปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบ 
๘๑๔ ๒๐๗  สัมมนากฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร 
๘๑๔ ๒๐๘  สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร 

๑.๑.๕ นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, 
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศได 

๑.๑.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ และ  แบบ ๒.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ เม่ือศึกษาครบรายวิชาตามท่ี
หลักสูตรกําหนด และสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช
เพ่ือดําเนินการ 
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- ๙ - 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

       อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๓ ดุษฎีนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
       ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกต ิโดยแบงเปนภาคการศึกษาดังนี้ 

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

       ๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 
       ๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
รวมท้ังมีประสบการณในการทํางานตรงสายในสาขาวิชา 

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาโท ไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม หรือผูมีประสบการณการทํางานในสายงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา ๒ ป 

๒.๓.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๒.๓.๔ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒.๔ วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะสังคมศาสตรจะดําเนินการเก่ียวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี ้

๑. ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ/งานวิจัยท่ีมีความเปนไปได มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี้ 

๑.๑  หัวขอดุษฎีนิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
๑.๓  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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- ๑๐ - 
๑.๔  คําถามการวิจัย 
๑.๕  วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๖  ขอบเขตการวิจัย 
๑.๗  สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 
๑.๘  นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
๑.๙  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๑.๑๐  วิธีดําเนินการวิจัย 
๑.๑๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๑.๑๒  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.๑๓  โครงสรางของดุษฎีนิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔  บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕  ประวัติผูวิจัย 

๒. ผูสมัครตองผานสอบขอเขียนวัดความรูในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรกําหนด และสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษท่ีดําเนินการโดยสถาบัน
ภาษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูสมัครตองสอบผานการวัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี
กําหนดไวดังนี้ 

๑) ทักษะดานการฟง (Listening)      ๑๐๐  คะแนน 
๒) ทักษะดานการพูด (Speaking)      ๑๐๐  คะแนน 
๓) ทักษะดานการอาน (Reading)      ๑๐๐  คะแนน 
๔) ทักษะดานการเขียน (Writing)       ๑๐๐  คะแนน 
                                    รวม       ๔๐๐  คะแนน 

ผูสมัครท่ีไดผลสอบเกินรอยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือวาสอบผานการวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 
๓. ผูสอบผานขอเขียนตองสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางดุษฎีนิพนธ/งานวิจัยท่ีเสนอ ตามขอ ๑ และ

ความรูความสามารถดานอ่ืน ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
๔. ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะสังคมศาสตรกําหนด 

  ๒.๕ ปญหาของนิสิตแรกเขา  และ ๒.๖ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 
ขาดความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดโครงการอบรมวิชาพ้ืนฐาน 

ทักษะสถิติการวิจัย 
จัดโครงการอบรมสถิติวิจัยโดยจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหเปน
กรณีพิเศษ และมีการจัดโครงการคลินิกวิจัย เพ่ือรองรับการ
เติมเตม็ถึงกระบวนการวิจัยของผูวิจัย 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดโครงการอบรมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก และสรางความคุนเคยกับภาษาอังกฤษ
โดยใชเอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๑ - 

การเขียนโครงการวิจัย 
จัดคลินิควิจัยไวใหนิสิตเขาปรึกษาเรื่องการวิจัยเปนการ
เฉพาะ 

*ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก  
 

๒.๗ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนิสิต(รูป) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
 ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ 

ช้ันปท่ี ๑ ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ 
ช้ันปท่ี ๒   ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ 
ช้ันปท่ี ๓     ๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ 

รวมจํานวนนิสิต ๕ 1๕ ๑๐ 3๐ ๑๕ 4๕ ๑๕ 4๕ ๑๕ 4๕ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวา 
จะสําเร็จการศึกษา 

    
๕ 1๕ ๕ 1๕ ๕ 1๕ 

 
o 

๒.๘ ตารางควบคุมดษุฎีนิพนธของอาจารยประจําหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล จํานวน หมายเหตุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 4  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชนนัท อิศรเดช 4  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ 4  
รองศาสตราจารย ประณต นันทิยะกุล 4  
อาจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต 4  

รวมจํานวนนิสิต   
๒.๙ งบประมาณตามแผน  

                   ๒.๙.๑ งบประมาณรายรับ  (หนวย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
(๔๕๐,๐๐๐ บาท/รูปหรือ
คน/ป) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

รายไดอ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๘,๓๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๒ - 
 

๒.๙.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบดําเนินการ 
   - คาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ   
(๕ x ๕๐,๐๐๐ x ๑๒)* 
   - คาตอบแทนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุน (๒ x ๑๗,๕๐๐ x ๑๒)* 
   - คาตอบแทนวิทยากร อาจารย
พิเศษ คาเดินทาง คาท่ีพัก  
   - คาจัดซ้ือหนังสือและวารสาร 
   - คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ 
    - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 
งบพัฒนาบุคลากร      

รวม ๔,๘๒๐,๐๐๐ ๕,๑๒๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ 
*   มีพนักงานสายสนับสนุนประจาํหลักสตูร ๒ คน  

      ๒.๑๐ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             -ใชรูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   
      ๒.๑๑ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
             -ไมมี 
 
๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
       ๓.๑ หลักสูตร 
           ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ทําดุษฎีนิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
           ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร   แบงเปน   ๒  แบบ  คือ 
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนแบบการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
ทํ า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ จํ า น ว น  ๕ ๔  ห น ว ย กิ ต  แ ล ะ ศึ ก ษา วิ ช า โ ด ย ไ ม นั บ ห น ว ย กิ ต จํ า น ว น  ๕  ร า ย วิ ช า  
โดยท้ังนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต  
แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามโครงสรางหลักสูตร 
             ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษาดานทฤษฎีและการวิจัย โดยมีการทําดุษฎี
นิพนธท่ีมีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ทําดุษฎี



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๓ - 
นิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยท้ังนี้ทางหลักสูตร อาจใหศึกษา
รายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหนวยกิต (๓) ๖ 
    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๙) (๙) 
 ๒. หมวดวิชาเอก (๓) ๖ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
 ๔. ดุษฎีนิพนธ ๕๔ ๓๖ 
 ๕. สอบวัดคุณสมบัต ิ สอบ สอบ 

รวมท้ังส้ิน ๕๔ ๕๔ 
 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
           

หมวดวิชาบังคับ 
๑.๑ นับหนวยกิต ๖ หนวยกิต 

๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
(Political Philosophy and Political Theory) 

 

๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย  

 (Seminar on Thai Politics and Government)  

๑.๒ ไมนับหนวยกิต  

๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง  

 (Buddhist Philosophy of Politics and Government)  

๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย  

  (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน  

 (Insight Meditation)  

หมวดวิชาเอก ๖ หนวยกิต  

๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร  

 (Advanced Reserch Methodology of Political Science)  

๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  

 (Seminar on Comparative Politics and Government)  



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๔ - 

หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต 

๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท  

 (Buddhist Reaceful Means and Reconciliation)  

๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาธารณะของไทย  

 (National Strategy and Thai Public Policy)  

๘๑๔ ๒๐๕ การสื่อสารทางการเมือง  

 (Political Communication)  

๘๑๔ ๒๐๖ สัมมนาการปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบ  

 (Seminar on Comparative Sangha Government)  

๘๑๔ ๒๐๗ สัมมนากฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร  

 (Seminar on Administrative Laws for Political Science)  

๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร  

 (Seminar on Political Science Research Works)  

๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ        

 (Dissertation)   

๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ        

 (Dissertation)   

    
        ๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง 
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย 
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
(๓) 

 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 

 รวมนับหนวยกิต -    
 รวมไมนับหนวยกิต (๑๒) ๑๒ ๐ ๒๔ 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๕ - 
 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
(๓) 

 
- 

 
๖ 

 
๓ 
 
 
 

๐ 

 
๓ 
 
 
 

๐ 

 
๖ 
 
 
 

๑๘ 
 รวมนับหนวยกิต ๖ ๐ ๐ ๑๘ 
 รวมไมนับหนวยกิต (๓) ๓ ๓ ๖ 
 
 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
ฤดูรอน วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
- 

 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 

 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนบัหนวยกิต -    
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หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๖ - 
 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๗ - 
 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 
ฤดูรอน วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
รวมนับหนวยกิต ๕๔ ๐ ๐ ๑๖๒ 

รวมไมนับหนวยกิต (๑๕) ๑๕ ๓ ๓๐ 

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๑๔ ๑๐๑ ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง 
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย 
 

วิชาเอก 
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชัน้สูงทางรัฐศาสตร 
 

 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 

 

๓ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

 
๖ 

 รวมนบัหนวยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 
 รวมไมนับหนวยกิต (๖) ๖ ๐ ๑๒ 

 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๘ - 
ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน 
๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 
 
วิชาเอก 
๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

 

วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
 

 
(๓) 
(๓) 

 
 

๓ 
 
 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 

 
 

๓ 
 
 

๓ 

 
๓ 
๐ 

 
 

๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 

 
 

๖ 
 
 

๖ 

 รวมนับหนวยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 
 รวมไมนับหนวยกิต (๙) ๙ ๓ ๑๘ 

 

 
ช้ันปท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
ฤดูรอน วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 

๓ 
 

๖ 

 
- 
 
- 
 

๓ 
 

๐ 

 
- 
 
- 
 

๐ 
 

๐ 

 
- 
 
- 
 

๖ 
 

๑๒ 
 รวมนับหนวยกิต ๙ ๓ ๐ ๑๘ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๑๙ - 
ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 
 รวมนับหนวยกิต ๖ ๐ ๐ ๑๘ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบัิติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๒๐ - 
ช้ันปท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบัิติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
ฤดูรอน วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎนีิพนธ 
๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 รวมนับหนวยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

รวมนับหนวยกิต ๕๔ ๑๕ ๐ ๑๓๒ 
รวมไมนับหนวยกิต (๑๕) ๑๕ ๓ ๓๐ 

 
          ๓.๑.๖  คําอธิบายรายวิชา 

  (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
 

๓.๒ ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิ 
๓.๒.๑. อาจารยประจําหลักสูตร 
         ๓.๒.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

รายวิชา 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

เติมศักด์ิ ทองอินทร 
ID ๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘๓๗ 

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

Dr.BAM University, 
India.   
University of Poona, 
India.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๓ 

 ผูชวย
ศาสตราจารย
ดานรัฐศาสตร 
ตามคําสั่งที่ 

๑๐๙/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ผูชวย ธัชชนนัท อิศรเดช - Ph.D. (Political Science) Dr.BAM University, ๒๕๔๓  ผูชวย



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๒๑ - 
ศาสตรา
จารย 

ID ๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓๙๖   
- M.A. (Political Science) 
 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

India.   
Marathwada University, 
India. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๓๘ 
 
๒๕๓๕ 

ศาสตราจารย
ดานรัฐศาสตร 
ตามคําสั่งที่ 

๑๐๗/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ศาสตรา
จารย 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์
ID ๓๑๐๐๕๐๔๔๕๗๖๖๑ 

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

University of Madras, 
South India. 
University of Madras, 
South India. 
University of Mysore, 
South India. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

 ศาสตราจารย
ดานสังคม

วิทยา 
ในราชกิจจา

นุเบกษา  
เลม ๑๒๑ 

ตอนที่ ๓๔ ง  
วันที ่๒๗ 
เมษายน 
๒๕๔๗  

ลําดับที่ ๖ 

                  ๓.๒.๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

รายวิชา 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

เติมศักด์ิ ทองอินทร 
ID ๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘๓๗ 

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

Dr.BAM University, 
India.   
University of Poona, 
India.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๓ 

 ผูชวย
ศาสตราจารย
ดานรัฐศาสตร 
ตามคําสั่งที่ 

๑๐๙/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ธัชชนนัท อิศรเดช 
ID ๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓๙๖ 

- Ph.D. (Political Science) 
  
- M.A. (Political Science) 
 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

Dr.BAM University, 
India.   
Marathwada University, 
India. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๘ 
 
๒๕๓๕ 

 ผูชวย
ศาสตราจารย
ดานรัฐศาสตร 
ตามคําสั่งที่ 

๑๐๗/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ศาสตรา
จารย 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์
ID ๓๑๐๐๕๐๔๔๕๗๖๖๑ 

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

University of Madras, 
South India. 
University of Madras, 
South India. 
University of Mysore, 
South India. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

 ศาสตราจารย
ดานสังคมวิทยา 

ในราชกิจจา
นุเบกษา  

เลม ๑๒๑ ตอน
ที่ ๓๔ ง  
วันที่ ๒๗ 

เมษายน ๒๕๔๗  
ลําดับที่ ๖ 

รอง
ศาสตรา
จารย 

ประณต นันทิยะกล 
ID ๓๑๐๐๙๐๕๐๕๑๕๙๒ 

- ร.ม. (รัฐศาสตร) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

 รอง
ศาสตราจารย
ดานรัฐศาสตร 
ตามคําสั่งที่ 

๗๐๕/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๒ สิงหาคม 

๒๕๔๖  
มีผลต้ังแตวันที่ 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๒๒ - 
๓๐ มกราคม 

๒๕๔๗   

อาจารย ยุทธนา ปราณีต 
ID ๓๙๐๐๒๐๐๓๙๙๙๘๑ 

- Ph.D. (Political Science)  
 
- M.A. (Politics) 
  
- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร)   
- พธ.บ. (รัฐศาสตร)   

Dr. Babasaheb 
Ambedkar Marathwada 
University, India. 
PUNE University, India. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
  
๒๕๔๖  
 
๒๕๓๙ 

  อาจารยดาน
รัฐศาสตร 

ตามคําสั่งที่ 
๐๙๗/๒๕๕๔   
ลงวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๒. อาจารยพิเศษ/อาจารยบรรยายพิเศษ 
๑) พระพรหมบัณฑติ, ศ.ดร. Ph.D. (Philosophy) 

M.A., M.Phil., Dip.in French,  
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) (เกียรตนิิยมอันดับ 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) พระมหาสมบูรณ 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) พระครสูังฆรักษเกียรตศิักดิ์ กิตฺตปิฺโญ, 
ผศ.ดร. 

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

๗) ศ.ดร.บุญทัน  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) 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑     

- ๒๓ - 
๑๑) น.อ.ดร.นภัทร แกวนาค กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)  

ศศ.ม. (การจดัการ) 
ศศ.บ. 

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

๑๓) พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม.  
วท.บ. 

๑๔) ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

๑๕) ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
น.ม. (สาขากฎหมายทรัพยสินทางปญญา) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

๑๖) ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  

๑๗) ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๑๘) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
  -ไมมี- 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 

      ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 

              การทําดุษฎีนิพนธคือการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร ภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา  ซ่ึงทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมดุษฎีนิพนธของ
นิสิตแตละคนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกวาจะแลวเสร็จ  และตอง
มีการนําเสนอผลดุษฎีนิพนธ และตองสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังนี้ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานประชุมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ เรื่อง 
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- ๒๔ - 

      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถคิดวิเคราะหปญหาเปนระบบและมีหลักการสามารถ

ประยุกตใชศาสตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐศาสตร ในสาขาวิชาตางๆ และผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดาน 
(ดังแสดงในหมวดท่ี ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําดุษฎีนิพนธไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 

      ๕.๓ ชวงเวลา 
             ๕.๓.๑ แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เปนตนไป 
              ๕.๓.๒ แบบ ๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เปนตนไป 

      ๕.๔ จํานวนหนวยกิต 
             แบบ ๑.๑   จํานวน  ๕๔  หนวยกิต 
             แบบ ๒.๑   จํานวน  ๓๖  หนวยกิต 

      ๕.๕ การเตรียมการ 
            ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย  เจาหนาท่ี  หองเรียน  หองสมุดและอุปกรณการศึกษาใหพรอมในแตละป
การศึกษาใหพรอมท่ีทํางาน 

๕.๕.๒ เตรียมคณาจารยผูใหคําปรึกษา  แนะนําแกนิสิต  และใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ   

๕.๕.๓ อาจารยจัดทําตารางการเรียนการสอนและตารางสําหรับใหคําปรึกษาแกนิสิตเปนรายบุคคล 
๕.๕.๔ หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับนิสิต นิสิตเขารวมประชุมหรือสัมมนาดานการ

จัดการเชิงพุทธ ท้ังในและตางประเทศ เก่ียวกับแนวโนม ทิศทาง และประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย
ดานรัฐศาสตร 

๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน 
             ๕.๕.๖ อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธท่ีใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอดุษฎีนิพนธ การจัดเตรียม              
โครงราง การสอบโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงานดุษฎีนิพนธ และการประเมินผล
กระบวนการทําดุษฎีนิพนธของผูเรียน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
              ๕.๖.๑ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ

ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน เปน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยประธานสอบดุษฎีนิพนธ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท้ังนี้ใหมี
กรรมการอยางนอย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวของกัน ซ่ึงมิใชอาจารยท่ีปรึกษา และให
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

              ๕.๖.๒ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทํา
ดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
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- ๒๕ - 

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง 
                   แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย
โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ
ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                ๕.๖.๓ ในการสอบดุษฎีนิพนธ นิสิตตองสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบในการตอบขอซักถามตางๆ เก่ียวกับดุษฎีนิพนธหรือเรื่องท่ีเก่ียวของ หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินใหนิสิตออกจากหองสอบ 

 
                ๕.๖.๔ ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธทุกครั้ง 
                 ๕.๖.๕ ใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ โดยกําหนดเปน ๔ 

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

         ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๖ ขอท่ี ๑๔ (ภาคผนวก ค)            
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- ๒๖ - 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการใหความรู ถึ งการบริหาร ท่ี เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อนดวย
ระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสันต ิ

๒. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษใน
การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การเรียนรู
และปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการ
หองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ 

๔. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใชแนวคิด
ภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัยรวมกับผูอ่ืน มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือสงงาน และมีกติกาในการ
สรางวินัยในตนเอง 

๕. ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพ
ภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทางภาคทฤษฎีและการ
ทําการวิจัย 

๖. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิงลึก 
สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานท่ีจะ
ยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูในบริบท
ของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการจัดการ
กับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชนท่ีตน
เก่ียวของ 
       ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
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- ๒๗ - 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดังนี้ 
       ๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน
เปนทีมและการทํางานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูในสังคม 
และในการวิจัย 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
วัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี ้
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรยีน การทํางานเสร็จและสงงานตามกําหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมในการใช
องคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซ่ือสตัย และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และประเมินจาก
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
ดานความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู 
        ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสงัคม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       ๑. จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก ผสมผสานให
นําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีกระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง 
เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 
       ๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอนเพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
       ๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การทําวิจัยท้ังในรายวชิาท่ีเก่ียวของและดุษฎีนิพนธ  
       ๖. การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ีสูงข้ึน  
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- ๒๘ - 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการดังตอไปนี ้
       ๑. การทดสอบยอย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
       ๔. การนําเสนอผลงาน  
       ๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
       ๖. การสอบประมวลความรู  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบดุษฎีนิพนธ 
ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารดวยหลักการทางรัฐศาสตร 
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึงการบูร
ณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรู
ทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้  
       ๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
       ๓. การนําเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบคําถาม  
       ๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึงและ
แหลมคม  
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- ๒๙ - 
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกลยุทธใน
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
       ๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธท่ี
ดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
       ๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
       ๔. ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
       ๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การทํางาน
วิจยั และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะทางดาน
รัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง การ
เขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยาง
เหมาะสม 
       ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ ท้ัง
ในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้เพ่ือให
นิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนควาและนําเสนองาน
ท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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- ๓๐ - 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
        ๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
        แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับการพัฒนาผล
การเรียนรูแตละดานตามขอ ๒ ) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ีผลการเรียนรู
แตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี ้
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูในบริบท
ของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการจัดการ
กับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
       ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชนท่ีตน
เก่ียวของ 
       ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
ดานความรู 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณในสาขาวิชารัฐศาสตร 
       ๓. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ    
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม     
ดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากการใชหลักการทางรัฐศาสตร 
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึงการ 
บูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรู
ทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
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- ๓๑ - 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึงและ
แหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูง
มากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน   
  
ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  โดยเฉพาะทางดาน
รัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง การ
เขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยาง
เหมาะสม 

๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
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- ๓๒ - 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

•  ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห 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                      
- หมวดวิชาบังคับ ไมนบัหนวยกิต จํานวน ๕ วิชา                    

  ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง • • • • • • • • • • • ο • • • • ο • ο 

  ๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

  ๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย • • • • • ο • • • ο ο ο • • • • ο • • 

  ๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร ο ο ο ο ο ο ο ο • • • • ο ο ο ο ο ο ο 

  ๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน ο ο • • ο ο • • • • • ο • • • ο ο • • 

 - หมวดดุษฎีนิพนธ ๕๔ หนวยกิต                    
 ๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 หลักสูตรแบบ ๒.๑                     
 - หมวดวิชาบังคับ                     
 - แบบนับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต                    

 ๘๑๔ ๑๐๑ ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

 ๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย   ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

- แบบบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน ๑๕ หนวยกิต                    

๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง • • • • • • • • • • • ο • • • • ο • ο 

๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

 ๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน ο ο • • ο ο • • • • • ο • • • ο ο • • 
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- ๓๓ - 

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
 -  หมวดวิชาเอก ๖ หนวยกิต                    

 ๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

 ๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ • • • • • • • • • • ο ο • • • • ο • ο 

 - หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต                    

๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท • • • • • • • • • • • • • • • ο ο • • 
๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาธารณะของไทย • • • • • • • • • • • • • • • ο ο • • 

๘๑๔ ๒๐๕ การสื่อสารทางการเมือง • • • • • • • • • • ο • • • ο • ο • • 

๘๑๔ ๒๐๖ สัมมนาการปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบ ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο ο • ο • 

๘๑๔ ๒๐๗ สัมมนากฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร ο ο ο ο ο ο ο ο • • • • ο ο ο ο ο ο ο 

๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร                    

 - หมวดดุษฎีนิพนธ ๓๖ หนวยกิต                    
 ๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ จํานวน ๓๖ หนวยกิต • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๓๔ - 

หมวดท่ี  ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
              เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับท่ี ๓ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

ด 
       ๕.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

          การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ เปนอยางนอย 

              ๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําดุษฎีนิพนธ  

จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนใน
การออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับ
การประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการ
ประเมินอาจารย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชารัฐศาสตรเอง ระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูและรายงานผล 

              ๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลว
นําผลท่ีไดมาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี ้

                      ๕.๒.๒.๑ สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการไดงาน
ทําหรือศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

                      ๕.๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
                       ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจาก               



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๓๕ - 

หลักสูตร ท่ีใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมี
ขอเสนอแนะตอสิ่งท่ีคาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

                         ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จจาก
หลักสูตรเขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาสาขาอ่ืน โดยประเมินทางดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                         ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก             
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู                
องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมใน
ปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
                (๑) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
                (๒) จํานวนสิทธิบตัร 
                (๓) จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                     (๔) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม  
                                     (๕) จํานวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณท่ีไดรับระดับชาติและนานาชาต ิ

      ๕.๓ เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
             ๕.๓.๑ การสําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ๑.๑   

                       ๑. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทํา
ดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

                      ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง 

                       ๓. สอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

                      ๔. เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ข) 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๓๖ - 

                     แบบ ๒.๑   
                       ๑. ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา

กวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
                  ๒. สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ              
ขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ              
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตอง
เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  
                  ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                       ๔. สอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

                      ๕. เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๓๗ - 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 
 

     ๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 
               - บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารยอาวุโส

เปนอาจารยพ่ีเลี้ยงโดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปน
อาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอน และมีการประเมิน
และติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

      ๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
              ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการ

เรียนการสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรใน
การประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

              ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม 
โดยการสนับสนุนการฝกอบรม ศึกษา ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพ 

                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม 

                        - สงเสริมใหอาจารยพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และสงเสริมการทําวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมเพ่ือนําไป
พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสรางใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 
 

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๓๘ - 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

   ๗.๑ การกํากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
             - จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ี
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีหนาท่ี
ในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

            - จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา มีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ
และ/หรืออาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

            - มีการควบคุมภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      

            - ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตี พิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

            - จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 

            - มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ TQF ขอ ๑–๕ ให
ครบถวนทุกตัวเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวม
ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

    

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

    

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    

๔. จัดทํา รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

    

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

    

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ.๗ ปท่ีแลว 

    

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

    

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

    

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

    

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ี
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอดุษฎี
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    
 

     



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๔๐ - 

   ๗.๒ บัณฑิต 
              - มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
              - มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  

     ๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนด
คุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส 
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

            - สําหรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการ
ปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมให
นิสิตกอนเขาการศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนใน
หลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ                 
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรยีน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะ  

            - มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด 

      - มีการรักษาอัตราความคงอยู  อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของ
นิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

     ๗.๔ อาจารย 
            - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย  โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐศาสตรหรือสาขาท่ีสัมพันธหรือเก่ียวของ โดยมีระบบ  มี
กลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมให
สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสม
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และโปรงใส 
            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย อยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและ

ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 

            - มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกท่ี
นําไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของ
อาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขาในหลักสูตร 
โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร  

     ๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไก

ท่ีนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชา
ตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหาร
จัดการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความ
ตองการของนิสิตและตลาดแรงงาน  

            - มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอดุษฎีนิพนธท่ีเนนความสามารถในการใช
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

            - มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มี
กลไกในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนด
ผูสอนในแตละรายวิชาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมีการกํากับ
ติดตามอาจารยในการจัดทํา มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  

            - มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธท่ีมีความเหมาะสมกับหัวขอดุษฎี
นิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําดุษฎีนิพนธ ตั้งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําดุษฎีนิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในประเมินผู เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวาง



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
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ระบบการเมินดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพ 
            - มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

     ๗.๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการ

ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 
ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

        ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
      กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรือไม โดย
อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบ
คําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนได
วา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ี
ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําดุษฎีนิพนธ ซ่ึงอาจารยสามารถประเมินผลการ

ทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับศิษยเกานั้นจะประเมิน
โดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

๘.๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชดุษฎีบัณฑิต 
๘.๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือ

จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 
๓ คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น 
จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตอยูเสมอ 
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เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก  
คําอธิบายรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Political Philosophy and Political Theory)  

   ศึกษาวิเคราะหปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก ยุคกลางและสมัยใหม ท้ังปรัชญาการเมือง
ตะวันตก และปรัชญาการเมืองตะวันออก และศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการเมืองท่ีเนนเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ 
ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ความเปนพลเมืองของรัฐ ระบอบการเมือง ระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร เปนตน 

 

๘๑๔ ๒๐๑  สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Thai Politics and Government) 

  สัมมนาและถกแถลงประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทย ในอดีตและรวม
สมัย จากสภาพปญหาและลักษณะสําคัญของการเมืองไทย ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและองคความรู
ทางวิชาการเพ่ือการวิเคราะห สังเคราะห วิพากษวิจารณเก่ียวกับองคความรูใหมอยางรอบดานและเปนระบบ
จากปญหาของโครงสรางอุดมการณ วัฒนธรรม สถาบันและองคกร ตลอดจนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคมซ่ึงเปนปจจัยกําหนดสภาพทางการเมืองและการปกครองและเง่ือนไขของปญหา การวิเคราะหและการ
ตีความการเมืองการปกครองของไทย ปญหาเชิงเศรษฐกิจการเมือง ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน และ
แนวโนมตามสถานการณของการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน 

 

๘๑๔ ๑๐๒  พุทธปรัชญาการเมืองการปกครอง  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Philosophy of Politics and Government) 

 ศึกษาวิเคราะหลักษณะพุทธปรัชญาทางการเมืองการปกครอง พุทธกระบวนทัศนทาง
การเมือง พุทธกระบวนทัศนทางการปกครอง ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา พุทธปรัชญาเพ่ือการ
สงเสริมสถาบันทางพระพุทธศาสนา พุทธปรัชญาแหงระบอบสามัคคีธรรม และพุทธปรัชญาแหงการสงเสริม
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 

  สัมมนาเก่ียวกับประเด็นสําคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังแต
พัฒนาการการจัดการศึกษา ท่ีมีความสัมพันธกับสังคมไทยในดานการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา สงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

๘๑๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
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บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค การจัดงานวิ
สาขบูชาโลก การเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการดําเนินงานอ่ืนๆท่ีมหาวิทยาลัยแหง
นี้มีตอสังคมไทย รวมถึงแนวโนมการพัฒานามหาวิทยาลัยสงฆท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน     ๓ ( ๓-๓-๖ ) 
(Insight Meditation)  

          ศึกษาวิเคราะหวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยในภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุค
ตนในพระไตรปฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีรยุคหลัง เชน วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมท้ังรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตาง ๆ ในสังคมไทย 

 

๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางรัฐศาสตร  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Advanced Research Methodology in Political Science) 
ศึกษาวิเคราะหเทคนิค รูปแบบ และเครื่องมือในการทําวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

และแบบผสานวิธีทางรัฐศาสตร โดยเนนความเขมและลุมลึกของการออกแบบวิจัย การใชกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพและปริมาณ การวิเคราะหและสังเคราะหดวยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และขอคนพบจากผลการวิจัย 
พรอมท้ังการพัฒนาขอเสนอแนะในรูปแบบตางๆ การเขียนรายงานวิจัยจากผลการศึกษา การนําเสนอใน
รูปแบบขององคความรูใหม รวมท้ังการเขียนบทความวิจัยเพ่ือนําเสนอในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้นิสิต
จะตองฝกปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการทางการวิจัย  

 

๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Comparative Politics and Government)  

สัมมนาและถกแถลงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในเชิง
ระบอบการปกครองสถาบันการปกครอง การพัฒนาการเมืองการปกครอง สังคมวิทยาการเมือง และ
เศรษฐศาสตรการเมือง เปนตน รวมท้ังการถกแถลงงานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงเก่ียวของกับ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

 

๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Reaceful Means and Reconciliation)  

 ศึกษาวิเคราะหความรูท่ัวไปเก่ียวกับสันติวิธีและสมานฉันท วิธีการของพระพุทธเจา หลัก
พุทธธรรม และการดําเนินงานของพระสงฆในการสรางสันติภาพ การสรางสมานฉันท รวมถึงการบริหาร
จัดการเพ่ือใหเกิดสันติภาพโลก กระบวนการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย และการแกไขความขัดแยง ดวยพุทธ
สินติวิธี เพ่ือความเปนเอกภาพ และสันติภาพของมวลมนุษยศาสตร โดยนํากรณีศึกษาท่ีเปนบทบาทของ
พระสงฆหรืผูนําทางศาสนาพุทธท้ังจากประเทศไทยและท่ัวโลก ท่ีไดประสบผลสําเร็จในการนําหลัก
พระพุทธศาสนามาใชในการสรางสันติวิธีและสมานฉันท 
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๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาธารณะของไทย ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(National Strategy and Thai  Public Policy)  

        ศึกษาโยบายสาธารณะของรัฐบาล การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาใน
ระยะยาว นโยบายการพัฒนาชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  กรอบยุทธศาสตร ประกอบดวย  
นโยบายสาธารณะดานความม่ันคง  นโยบายสาธารณะดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  นโยบาย
สาธารณะดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  นโยบายสาธารณะดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม  นโยบายสาธารณะดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวด 
ลอม  และนโยบายสาธารณะดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๘๑๔ ๒๐๕ การส่ือสารทางการเมือง    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Political Communication) 

 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง พัฒนาการของการสื่อสารทาง
การเมือง การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา การสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศเสรีนิยมกับอํานาจนิยม การสื่อสารทางการเมืองของไทย การสื่อสารทางการเมืองของบุคคลสําคัญใน
ไทย การสื่อสารทางการเมืองสมัยใหม งานวิจัยเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมือง และแนวโนมของการสื่อสาร
ทางการเมือง 

 

๘๑๔ ๒๐๖ สัมมนาการปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Comparative Sangha Government) 

สัมมนาและถกแถลงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบระหวาง
คณะสงฆฝายเถรวาทและคณะสงฆฝายมหายาน การปกครองคณะสงฆเปรียบเทียบระหวางคณะสงฆในเถร
วาทเดียวกัน ประกอบดวยคณะสงฆไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา เปนตน ท้ังนี้รวมถึงการเปรียบเทียบ
การบริหารกิจการคณะสงฆของแตละนิกาย หรือแตละประเทศอีกดวย 
 

๘๑๔ ๒๐๗  สัมมนากฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Seminar on Administrative Law for Political Science) 
สัมมนาและถกแถลงประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครอง การใชอํานาจทางการ

ปกครอง เครื่องมือปฏิบัติของฝายปกครอง การบริการสาธารณะ ทรัพยสินสาธารณะ หลักนิติธรรมในการ
ปกครอง ความรับผิดชอบของฝายปกครอง บทบาทของศาลปกครอง ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญกับ
กฎหมายปกครอง รวมท้ังประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายปกครองในประเทศไทยปจจุบัน 
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๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Political Science Research Works) 

สัมมนาและถกแถลงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับงานทางรัฐศาสตรท้ังท่ีมีในประเทศไทยและ
ตางประเทศหัวขอดุษฎีนิพนธ และการเรียนรูกระบวนการวิจัยจากโครงการวิจัย โดยคณาจารยและนิสิต
นําเสนอความหลากหลายของรูปแบบการวิจัย ปญหาการวิจัย การพัฒนากรอบการวิเคราะหทางทฤษฎีและ
สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียง การวิจารณ การอภิปรายผลวิจัยและทักษะการนําเสนอ
ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 

๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎนีิพนธ       ๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ ) 
(Dissertation)  

             ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางดานรัฐศาสตรท่ีสามารถประยุกตใชใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนท่ีเนื่องดวยรัฐ ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎี
นิพนธ ท้ังนี้ ตองมีเนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีลุมลึกและเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ       ๓๖ ( ๐-๐-๑๐๘ ) 
(Dissertation)  

             ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางดานรัฐศาสตรท่ีสามารถประยุกตใช
ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนท่ีเนื่องดวยรัฐ ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบ
ของการนําเสนอดุษฎีนิพนธ 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือใหการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

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

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

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

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

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

           ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
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                        ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาโท หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                      ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                      ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนจากการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา

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

กําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา 

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

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา 
๒๔ หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

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

ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๕๓ - 

           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

 ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามขอ ๑๑.๑ 
และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

           ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
ดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

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

ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

ขอ ๑๓ การลาพักรอนและการกลับเขาศึกษาใหม 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาใหม หากพน

จากกําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมี

ใบรับรองแพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ 

ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลา
ศึกษาดวย  ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 
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นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว  ในกรณีนี้ใหนิสิต
ได  w  ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

ขอ ๑๔  การพนสภาพการเปนนิสิต 
 นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาท่ี  ๑  ต่ํากวา ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๑.๑ 

หรือขอ ๑๑.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามขอ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 

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

 
หมวดท่ี ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ขอ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

 ๑๖.๑  ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอ
กองทะเบียนและวัดผลดวยตนเองตามวันเวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สําหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตตองลงทะเบียน
รายวิชาท่ีตองศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพรอมกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวย 

 ๑๖.๒  ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจง
เหตุขัดของใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ  เปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีกําหนดไว  
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

 ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแลว 
ตองมาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง  จึง
อนุญาตใหมอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนแทนได  ท้ังนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษา 
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 ๑๖.๓  ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในสาขาวิชาใด  ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 

ขอ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
 ๑๗.๒  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

นับจากวันเปดภาคการศึกษา  ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอย
กวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตท่ีลงทะเบียนลาชากวาท่ีกําหนด  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดตองลาพักการศึกษา  ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ ๑๓  หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว  แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ขอ ๑๘  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยท่ีมีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๑๙  การถอน  เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเง่ือนไข  และมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีท่ีขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแตไม

เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะไดรับ  
w  ในรายวิชาท่ีถอน 

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

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  และหากพนกําหนดนี้ตองไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ท้ังนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษา
ท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 

โดยอาจทําการวัดผลระหวางภาคดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานใหทําหรือวิธีอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใชวิธีการวัดผลอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้  เพ่ือใชในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได 

 ๒๐.๒  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการ
วัดผลในรายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ี
พอใจของอาจารยประจําวิชา 

ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใชเพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและคาระดับดังนี้ 
 

ผลการศึกษา   ระดับ  คาระดับ  
ดีเยี่ยม (Excellent)  A      ๔.๐ 
ดีมาก (Very good)  B+      ๓.๕ 
ดี (Good)   B      ๓.๐ 
คอนขางดี (Very Fair)  C+      ๒.๕ 
พอใช  (Fair)   C      ๒.๐ 
ตก  (Failed)   F       ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผล

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

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

        ๒๑.๔.๑ ใหใช  IP (In Progress) สําหรับวิทยานิพนธท่ีอยูระหวางการเรียบเรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวให

กําหนดเปน  ๔ ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา                                  ระดับ 
  ดีเยี่ยม  (Excellent)                     A 
  ดี  (Good)                                 B+ 
  ผาน  (Passed)                            B 
  ตก (Failed)             F 

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

 ๒๑.๖   การให I จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ  ๘๐  แตมิไดสอบ

เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารยประจําวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอ

ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
  การแกคา  I นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจาก

อาจารยประจําวิชาใหครบถวน  เพ่ือใหอาจารยประจําวิชาวัดผล และสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

  ๒๑.๗  การให  S  จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ  และหลักสูตรกําหนดให

วัดผลการศึกษาโดยไมมีคาระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซ่ึงนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ ๑๒ 
  ๒๑.๘  การให  U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดย

ไมมีคาระดับและมีผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
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 ๒๑.๙  การให IP จะกระทําเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการ
เรียบเรียงเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ 

 ๒๑.๑๐  การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีไดระบุไวในขอ  ๑๓  ขอ ๑๙.๑.๒  
และขอ ๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

๒๑.๑๒  การให  SP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนท่ีนาพอใจ  แตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตามใหทําการวัดผล  รายวิชาท่ีได SP เปน
ระดับและใชผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให UP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไป  และผลการศึกษาไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว  แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได UP  นั้น
เปนระดับและใชผลนั้นแทน 

ขอ ๒๒  การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซํ้า 
 ๒๒.๑  การนับหนวยใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได

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

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

 ๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตไดต่ํากวา B หรือได U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันได 

 ๒๒.๔  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรกําหนดการนับ      
หนวยกิตตามขอ ๒๒.๑  นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ ๒๓  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคํานวณหาคาระดับ
เฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ยสะสมสําหรับ
รายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  

ขอ ๒๔  การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค  ใหคํานวณโดยคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวย     
หนวยกิตของรายวิชานั้นแลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกัน  และหารผลรวมนั้นดวยจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 

ขอ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I  S  U  W  และ Au ไมใหนํารายวิชานั้น
มาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ  ๒๔ 
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หมวดท่ี ๕ 
การทําวิทยานิพนธ 

ขอ ๒๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ 
ขอ ๒๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

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

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอย
กวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครง
รางวิทยานิพนธแลว 

ขอ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๙  วิทยานิพนธซ่ึงผานการประเมินผลแลว  ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การนําวิทยานิพนธออกโฆษณาเผยแพร  ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน 

 
หมวดท่ี ๖ 

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

๓๐.๔  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แตม 
๓๐.๕  ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและไดระดับ S ในกรณี

ท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S เปน U 
 ๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธ  และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๓๑  คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา 

๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐ 
๓๑.๒  ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ  
๓๑.๓  ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ  

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๐ - 

หมวดท่ี  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดเก่ียวกับการสอบ ตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก
ความผิด ดังนี้ 

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

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

 ๓๓.๑  ชดใชคาเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

ขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตามสมควรแกกรณี 

เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีตามเกณฑท่ีระบุ
ไวในขอ ๓๒ 

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๓๕  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 

 ๓๕.๑  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  กอนปการศึกษา ๒๕๔๒  
ยังคงปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒  เปนตน
ไป  ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 
แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับแตสําเร็จ
การศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค และ  

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันสําเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
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  ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
  ๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกาประโยค  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขา
ศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

  ๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาและผู
จบเปรียญธรรมเกาประโยค 

  ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

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

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

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

 “ขอ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
 ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
 ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
 โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธตามจํานวน

หนวยกิต  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลาศึกษามีนอย
กวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไม
นอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนดคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

 ๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
ดวยยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

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

  ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคาระดับ ดังนี้ 
ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 ขอ ๗ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหขอความตอไปนี้แทน 

 ขอ ๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 

๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครง
รางวิทยานิพนธแลว 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๔ - 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) 

แกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
--------------------- 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไมนอยกวาและไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ 
๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

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

ระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการ



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๕ - 

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 

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

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๖ - 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

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

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

แตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกต ิ
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไม

เกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิต

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

 

      
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๗ - 

 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

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

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

๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 

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

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

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

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



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๘ - 

 วิชาเลือก         ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หนวยกิต 
 รวมท้ังสิ้น         ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 

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

เปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผูศึกษา 

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

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

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

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๖๙ - 

 
 

 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือใหการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเปนไปตามความในขอ ๑๒.๒ 
(๓) แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี 
๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศนี้แทน 

 ขอ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๑  นิสิตผูผานการศึกษาและไดรับผลประเมินในรายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

กําหนดใหมีการสอบสารนิพนธเพ่ือวัดคุณสมบัติ เปนผูมีสิทธิ์ขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๒  นิสิตตองเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธ พรอมกับความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ จํานวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธใหนําความในขอ ๙.๓ แหงระเบียบ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฎิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาใชโดยอนุโลม 

  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ในกรณีท่ี
ตรวจสอบแลวพบวา มีเนื้อหาซํ้าซอนกับประเด็นท่ีไดเคยมีการศึกษาแลว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งไดและ
แจงใหนิสิตนํากลับไปแกไขเพ่ือยื่นเสนอใหมตอไป 

   เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว ให
นิสิตลงทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑.๕  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว แตไมสามารถ
ดําเนินการวิจัยตามโครงรางเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงรางใหมยอมเปนสิทธิ์ท่ีนิสิตจะกระทําได โดยความ
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๐ - 

   การขอปรับเปลี่ยนโครงรางใหม ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช 
บฑ.๘ เพ่ือใหคณบดีลงนามอนุมัติ  

 ขอ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
  ๒.๑  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ (บฑ.๖ ) พรอมแนบ

สําเนาสารนิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  จํานวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

  ท้ังนี้ ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นคํา
รองแลว ๑๐ วันทําการ 

  ๒.๒  นิสิตตองยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ  (บฑ.๘) ตอบัณฑิต
วิทยาลัยหรือศูนยบัณฑิตศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  พรอมกับสําเนาสาร
นิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  จํานวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขอ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 

  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ จํานวน ๓ 
รูป/คน ประกอบดวย  

   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
   (๒) อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
  ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ  ตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือ

เจาหนาท่ีประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธใหถือเปน
ความลับ 

  คุณสมบัติกรรมการผูตรวจสอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามความในขอ  ๙.๓ แหง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๓.๒  ข้ันตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ ใหนําความในขอ 
๑๓.๒ และ ๑๓.๓ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม 

  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ไมสามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธได
ใหแจงตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งแจงผลการตรวจสอบดวย ทั้งนี้ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา ๒ รูป/คน 

 ขอ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไมผาน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหมได โดยนสิิตจะตอง

ดําเนินการตามข้ันตอน ในขอ ๑.๔ และขอ ๒ ใหควบทุกประการ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๑ - 

  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผานใหแกไขตามมติและคําแนะนําของคณะกรรมการกอนนําสาร
นิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑติวทิยาลัย 

  ๔.๓  การแกไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ตองใชเวลา
ไมเกิน ๓๐ วัน นบัตั้งแตวนัสอบจนถึงวนัสงสารนพินธฉบับสมบูรณ 

   ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถสงสารนิพนธฉบบัแกไขไดตามกําหนดนิสิต
อาจยื่นคํารอง (บฑ.๖) ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอเลื่อนการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
ไดไมเกิน  ๑๕  วัดนบัแตวนัที่ครบกําหนดสง  หากเกินกําหนดจากนี้ใหถือวานิสิตสอบสารนิพนธไมผาน และจะตอง
ดําเนินการขอสอบวัดคุณสมบัตใิหมตามขอ ๔.๑ 

 ขอ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธใหนาํความในขอ ๑๔ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชโดยอนโุลม 
  ขอ ๖  การสงสารนิพนธฉบบัสมบรูณ 

  ๖.๑  ใหนิสิตสงสารนิพนธฉบับแกไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสาร
นิพนธครบถวนทุกคน จาํนวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสติสงสารนพินธฉบบัสมบูรณถือวาผานการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ 

  ๖.๒  สารนิพนธของนสิิตใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอนนาํไปพิมพเผยแพรตองไดรับอนุมตัิจากคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้ สาํหรับผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
              
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๒ - 

 
 

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

            อนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ขอ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
สวนประกอบเพ่ิมเติมของโครงรางวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๓ - 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและการลงทะเบียน 

 ขอ ๖  การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
  ๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับ

แตงต้ังเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบกอน 
เม่ือผานการตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงรางวิทยานิพนธ มีสวนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวขอวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
   (๓)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   (๔)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   (๖)  วิธีดําเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสรางของรายงานวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผูวิจัย 

สวนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใหนิสิตยื่นแบบคํารอง  บฑ ๘  
พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  จําวน ๖  ฉบับ ในจํานวนนี้ตองมีลายเซ็นรับรองของผูสมควรเปน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุกคน บนปกของโครงรางฯ จํานวน ๑ ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตท่ีประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธท่ีนิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจงเก่ียวกับหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธดวย 

 ๖.๖  เม่ือนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบคํา
รอง บฑ ๘.๑ พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
ของนิสิตท่ีผานความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในหัวขอนั้นตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๔ - 

 ๖.๗   เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและเม่ือบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอวิทยานิพนธพรอมท้ังรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ีไดรับ
อนุมัติแลว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

ขอ ๗  การลงทะเบยีนวทิยานิพนธ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๙  หนวยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายหลังจากข้ึน

ทะเบียนเปนนิสิตแลว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตองศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ 
หนวยกิต 

 ๗.๓  ใหนิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ บฑ  ๙  แลวยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยพรอม
ท้ังชําระเงินคาลงทะเบียนในสวนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมสามารถชําระคาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองยื่นคํารองขอชําระคาลงทะเบียนลาชาตอบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ 
ตองไมเกิน ๓๐ วันทําการ หากเกินตองชําระเปนคาปรับในอัตราการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๕๐ บาท ตอ ๑ 
วันทําการ 

ขอ ๘  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโครงรางวิทยานิพนธ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธท่ีไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่น

แบบคํารอง บฑ ๘  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางท่ี
เปลี่ยนแปลงใหมตอบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนสาระสําคัญ  นิสิต
ตองปฏิบัติเชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ซํ้าอีก ยกเวน หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว พบวา
ไมมีเหตุผลความจําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธซํ้าอีก 

 ๘.๓  ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธหลังจาก
ท่ีไดยื่นคํารองและไดเขาชี้แจงแลว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
ขอ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไม
นอยกวา ๒ รูปคน แตไมเกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๕ - 

 ๙.๒  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ตองมี
คุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก  ตองมี
คุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิธีทําวิทยานิพนธ  รวมท้ังตัดสินแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําวิทยานิพนธ 
  (๒)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ 
  (๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต 

ขอ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ 
 ใหนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ ตามคูมือการทํา

วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๑  การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผูไดรับผลการศึกษา ตั้งแต ๙ หนวยกิต ข้ึน

ไป และยังไมไดยื่นเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู ไดรับผล
การศึกษาตั้งแต ๖ หนวยกิตข้ึนไป และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมารายงาน
ความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผูผานรายวิชาท่ี
กําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแลว  และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตอง
มารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔   นิสิตผูลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๓ เดือน 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๖ - 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 

  (๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓ เดือน  นับตั้งแตวันท่ี
ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

  (๒)  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร  และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

  (๓ )   เ ขียนวิทยานิพนธ เสร็จสมบู รณตามคําแนะนํ าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 
 (๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๘  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

อนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ  
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดรับ

คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 
  ๑๒.๓  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  พรอมท้ังแนบวิทยานิพนธ ๑ 

ฉบับ  ตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่น

คํารองแลว ๑๐ วันทําการ 
  ๑๒.๕  ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผาน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  พรอมกับเสนอวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  รวมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงวิทยานิพนธและบทคัดยอถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธกอนวันสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

 ขอ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มีจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน 

แตไมเกิน ๕ ทาน ประกอบดวย 
   (๑)  ประธาน  ไดแก  คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
   (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนไม

เกิน ๓ ทาน 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๗ - 

  ๑๓.๒  เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผู ท่ีสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธไดแลว  ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

  ๑๓.๓  เม่ือประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบให
ทราบโดยท่ัวกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธใหถือเปนความลับสําหรับผูสอบ 

  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธได ใหแจงตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธพรอมท้ังแจง
ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธดวย 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ 

 ขอ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ 
 ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ   นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เ ก่ียวกับ

วิทยานิพนธหรือเรื่องท่ีเก่ียวของ  หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 

 ๑๔.๒  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
 ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ ไมวา

กรณีใด ๆ  นิสิตตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  กอนท่ีจะนําวิทยานิพนธฉบับท่ี
แกไขแลวสงบัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงวิทยานิพนธไดทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
จะตองดําเนินการยื่นขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท้ังนี้ การขยายเวลาตองอยูภายใตในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันสอบ 
หากเกินจากกําหนดนี้ ใหถือวาสอบไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู
เทานั้น 

 ๑๔.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทําการประเมินผลวิทยานิพนธโดย
กําหนดเปน ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

สวนวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ  IP (In progress) 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๘ - 

 ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธในหนาอนุมัติวิทยานิพนธ อาจ
กระทําไดเม่ือเห็นสมควร แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือวิทยานิพนธนั้นไดรับการ
แกไขท้ังรูปแบบ และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

 ๑๔.๖  ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอผลการประเมินตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไมเปนเอกฉันทใหรวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกทาน  เพ่ือสงให
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ี
แกไขเรียบรอยแลวบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ขอ ๑๕  การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 ๑๕.๑  เม่ือนิสิตแกไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธแลว  ใหนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ครบถวนทุกคน  จํานวน ๗ เลม  โดยเย็บเลมและเขาปกแข็งเรียบรอย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พรอมดวย บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอยางละ ๒ ชุด  และแผนซีดีบันทึกไฟลหัวขอวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณท้ังท่ีเปนแบบไฟล Microsoft  Word  และไฟล  Adobe PDF  จํานวนไฟลละ ๑ แผน ตอ
บัณฑิตวิทยาลัย  วันท่ีนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณถือวาเปนวันท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

 ๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงคจะเผยแพรวิทยานิพนธหรือมอบใหแกหนวยงานใดตาม
ขอผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีไดรับอนุมัติวิทยานิพนธ  ใหนิสิตยื่นคํารองพรอมดวยวิทยานิพนธตามจํานวนท่ี
ตองการเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนาอนุมัติ  ท้ังนี้ใหแนบวิทยานิพนธฉบับซ่ึง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไวแลว ๑ เลม  พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน ๑ ชุด 

 ๑๕.๓  วิทยานิพนธและบทคัดยอท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  กอนนําไปพิมพเผยแรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๑๖  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธและลงทะเบียนไวแลวกอนท่ีจะ

ประกาศใชระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  วาดวยวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับวิทยานิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ขอ ๑๗  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนภายหลังท่ี
ประกาศใชระเบียบนี้แลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๗๙ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๐ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๑ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๒ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๓ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๔ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๕ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๖ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๗ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๘ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๘๙ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๐ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๑ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๒ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๓ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๔ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๕ - 

 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๖ - 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค  
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๗ - 

 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๘ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

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

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

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

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

 
๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

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

 
๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๙๙ - 

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

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

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

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

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

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

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

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

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๐ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

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

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

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

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

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

ตะวันออก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

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

 
๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๑ - 

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

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

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

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

ธัชชนันท อิศรเดช. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

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

ธัชชนันท อิศรเดช. ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ

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

ธัชชนันท อิศรเดช. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน

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

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

ธัชชนันท อิศรเดช. ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย

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

ธัชชนันท อิศรเดช. ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรร

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

ธัชชนันท อิศรเดช. การจัดการความรูปตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค. วารสาร 

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

ธัชชนันท อิศรเดช. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน

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

ธัชชนันท อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสังกัด

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



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๒ - 

ธัชชนันท  อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสั ง กัด

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

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
ธัชชนันท อิศรเดช. การจัดการส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๘. 
ธัชชนันท อิศรเดช. “การจัดการเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม”ใน พ้ืนฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธัชชนันท  อิศรเดช. “อํานาจและภาวะผูนําเชิงพุทธ”ใน ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ . 

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

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

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๓ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

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

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

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

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

  
๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

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

Thai Sangha 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Inter) 

๒ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ จริยธรรมสําหรับนักพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การบริหารทัพยากรมนุษยแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๔ - 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๕ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. การวิจัยชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ในยุครวมกลุมเปนชุมชนเครือขาย
เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒. ๒๕๕๘ : ๑-๘. 

 

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



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๕ - 

   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. ปท่ี ๑  ฉบับท่ี ๑ ๒๕๕๗  : ๘๙-๑๐๐. 
   จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ศัพทเกษตร : การศึกษาศัพทท่ีสัมพันธกับสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว - ปจจุบัน. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปท่ี ๑๘  ฉบับท่ี ๓ ๒๕๕๖  : ๕๖-๖๖. 
 

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

สุขภาพใจ. จํานวน ๑๙๔ หนา ISBN 978-974-409-888-7 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. (๒๕๔๘). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:  

สํานักหาสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. จํานวน ๑๖๘ หนา ISBN 974-537-579-9 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. ( 6๒๕๔๘ 6). ระบบการพัฒนาสังคมท่ีนําไปสูความม่ันคงของมนุษย. พิมพครั้งท่ี 

๑. กรุงเทพมหานคร: กลุมการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 6. จํานวน ๒๘๕ หนา 
ISBN 974-980-035-4 

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

 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๖ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

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

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

- ร.ม. (รัฐศาสตร) ๒๕๑๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ร.บ. (รัฐศาสตร) ๒๕๐๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทฤษฎีการรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาองคการและการจัดการสมัยใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

ประณต นันทิยกุล. ภาวะผูนําการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี  ๖  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๙. 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๗ - 

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

ประณต นันทิยะกล. การบริหารจัดการการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของสํานักงานศาล
เยาวชนและครอบครัว ภาค ๑. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร.  ปท่ี ๖  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๕๙ : ๓๒๓-๓๓๒.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆภาค ๑๒. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : 
๘๘-๙๙.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการคณะสงฆ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ป
ท่ี ๗  ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๐๐-๑๑๒. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือสนับสนุนโครงการแกมลิงของกรม
ชลประทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร.  ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๒  ๒๕๖๐ : ๒๗๗-๒๘๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการสงออกของการทาเรือแหงประเทศไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๑๙-๑๒๖. 
 ประณต นันทิยะกุล. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของสถาบันการพลศึกษาตาม
แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๒๗-๑๓๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคการบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๓๙-๑๔๙. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการดานการปกครองเพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาของสงฆ
ภาค ๑๒. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี 
๓  ๒๕๖๐ : ๑๕๐-๑๖๐. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๓. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๗. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ตามแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๗  ฉบับท่ี ๓  ๒๕๖๐ : ๒๒๓-๒๓๖.  



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๘ - 

 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปท่ี ๖  ฉบับท่ี 
๓  ๒๕๕๙ : ๑๕๒-๑๖๑.  

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

 

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

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๐๙ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
 

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

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

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

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

 
๓.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร  
๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน  

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๑๐ - 

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

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

 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
ยุทธนา ปราณีต. ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี  ๖
ฉบับท่ี ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

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

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

 

๔.๓ หนังสือ/ตํารา 
 -   
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๓๐ เรื่อง  
 - เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา ๔๐ เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๑๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(สาขาวิชารัฐศาสตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

หลักสตูรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
- ๑๑๒ - 
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