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สารบัญ 
  
เรื่อง                   หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป          ๓ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        ๙ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร    ๑๑ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     ๓๐ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต       ๓๒ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์         ๓๓ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร        ๓๔ 
หมวดที ๘ การประเมินผลและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    ๓๙ 
ภาคผนวก 
 ก ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     ๔๑ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     ๔๙ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๖๗ 
 ง มติที่ประชุมคณะกรรมการในการขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ๖๙ 
 จ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เก่ียวข้อง       ๗๒ 
 ฉ ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร              ๑๒๑ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาลัยสงฆร์้อยเอ็ด 

 
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Public Administration Program 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration 
     ชื่อย่อภาษาไทย  : รป.ม.  
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.P.A. 
๓. วิชาเอก 
      
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
     ๔.๓ หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทย  
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยฌฉพาะ 
     ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงอย่างเดียว คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     - คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
      - คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      - คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      - คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๖ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
      - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที ่......../๒๕๖๓ เมื่อ
วัน..............ที.่......เดอืน.................... พ.ศ.๒๕๖๓ 
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่  ...../๒๕๖๓ เมื่อวัน........ที่ 
........เดือน ............... พ.ศ.๒๕๖๓ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กัน ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านรฐัประศาสนศาสตร์ และด้านการบริหารองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     - เป็นนักพัฒนางานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
     - เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     - เป็นนักบริหารการปกครองด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
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๙. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจรย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สุกานดา จนัทวารีย ์* 

ID ๑๔๕๙๙๐๐๐๙๖XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

 

น.ม.(นิติศาสตร์) 

น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

๒๕๕๙ 

 

 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครูสุตวรธรรมกิจ 

(เติม สมภักด)ี* 

ID ๓๔๕๑๔๐๐๑๕๑XXX 

Ph.D. (Political Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวฒุิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๖๘๙๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ส.ค.๒๕๖๑) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์), 
ศน.บ.(รัฐศาสตร์) 

Banaras Hindu 

University, India  

 

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 

 

 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สยามพร พันธไชย* 

ID ๕๔๕๐๕๐๐๐๔๗XXX 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกุฎราขวิทยาลัย 

 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๐ 

 

๙.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สุกานดา จนัทวารีย ์* 

ID ๑๔๕๙๙๐๐๐๙๖XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

 

น.ม.(นิติศาสตร์) 

น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

๒๕๕๙ 

 

 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๓ 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๖ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครูสุตวรธรรมกิจ 

(เติม สมภักด)ี* 

ID ๓๔๕๑๔๐๐๑๕๑XXX 

Ph.D. (Political Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวฒุิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๖๘๙๓ ลงวันที่ 
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์), 
ศน.บ.(รัฐศาสตร์) 

Banaras Hindu 

University, India 

 

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 

 

 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สยามพร พันธไชย* 

ID ๕๔๕๐๕๐๐๐๔๗XXX 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกุฎราขวิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๐ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.สรุพล สุยะพรหม 

ID ๓๑๐๐๒๐๒๙๓๓XXX 

ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) 

Ph.D.(Political Science)  

 

M.A.(Politics)  

พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกริก 

Marathawada 

University, India  

Poona University, India 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๒ 

๒๕๓๖ 

 

๒๕๓๑ 

๒๕๒๘ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

ID ๓๓๒๐๗๐๐๙๘๖XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  

 

ศศ.ม. (การจดัการการพัฒนา

สังคม) 

 พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลย 

อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๔ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี

ID ๕๓๖๐๕๐๐๐๕๓XXX 

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)์  

 

พธ.ม.(ปรัชญา)  

 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๙ 
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พธ.บ.(สังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๔๗ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
           ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ท าการของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคาร
ส านักงาน ห้องบรรยาย ๒๐๓ อาคารพระพรหมบัณฑิต, ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารพระพรหมบัณฑิต 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         ประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ทรงพระราชทานให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลักการที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ท าให้องค์กรทาง
สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน ซึ่งในระดับหมู่บ้านชาวบ้านมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ยังขาดผู้น าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดดังกล่าวอย่างแท้จริง การ
พัฒนาผู้น าทางจิตวิญญาณ คือ พระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ของ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความจ าเป็น เพ่ือมาท า
หน้าที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน เศรษฐกิจ 
โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ก่อตัว
ขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการ
ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และน ามาสู่การที่องค์กรก ากับดูแลด้าน
คุณภาพจ าเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ส าหรับก ากับให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะ
รับรองหน่วยงาน เช่นการให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เป็น ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นล้วน
แต่เป็นปัจจัยที่ท าให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย 
และองค์ความรู้ใหม ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
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๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่
เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการ
บริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวใน
เชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการพัฒนาก าลังคนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนอัน
ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและความ
สร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการตนเอง  รวม
ไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ้ด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา 
รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
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ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 
 

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้ นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา  
 ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
น าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
โดยเฉพาะคณะสงฆ์และองค์กร
ต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  

- น าแนวคิด รวมทั้ง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือ
นายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อา จ า ร ย์ ทุ ก ค น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อาจารย์ ใหม่ ต้ อ ง เข้ า อบรม
เกี่ ย ว กั บหลั กสู ต รกา รสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างด ี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
ก า ร ส อน ใ ห้ ท า ง า นบ ริ ก า ร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้ง
จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้ จ ริ ง เ พ่ื อ ท า
ประโยชน์ ให้ แก่ องค์กรและ
ชุมชนต่างๆ ได ้

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและความ
บรรลุผลส าเร็จ 

 
 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๑๑ 

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 

๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิแต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

๑.๑.๒ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 
 แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ 
                นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
                ไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า (๑๒) หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                          ๑๒ หน่วยกิต 
     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๖ หนว่ยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ 
                นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
                ไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า (๑๒) หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์                                ๖ หน่วยกิต 
     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๑๒ 

 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า 

๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลม 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ๑.๓.๑ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกต ิโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี ้

ภาคการศึกษาที่ ๑ ๑ มิถุนายน    -  ๓๐ กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ๑ ตุลาคม      -  ๓๑ มกราคม 
ภาคฤดูร้อน               ๑ กุมพาพันธ์ -   ๓๐ มีนาคม 
ด าเนินการเรียนการสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-17.00 น. 

       ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือ 
 ๒.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๒.๒.๓ ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา และ 
 ๒.๒.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  
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วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโท ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้สมคัรต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ ๒ และความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

ตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

           ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดอบรมปรับพ้ืนฐานในสาขาวิชา 

ขาดความรู้ในการวิจัย 
จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ 

ขาดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
โดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

           ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
  
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

  ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

แผน แผน แผน แผน แผน 

ก(๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๒   ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ 
รวม ๕ ๓๐ ๑๐ ๖๐ ๑๐ ๖๐ ๑๐ ๖๐ ๑๐ ๖๐ 

มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๑๔ 

             ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๙๕,๐๐๐ บาท/รูป/ปี) 

๑,๑๖๒,๕๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๓๖๒,๕๐๐ ๓,๕๒๕,๐๐๐ ๓,๕๒๕,๐๐๐ ๓,๕๒๕,๐๐๐ ๓,๕๒๕,๐๐๐ 

 

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย  

รายการจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ า 
 (๑ x ๓๑,๖๕๐ x ๑๒) 
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
(๑ x ๑๐,๐๐๐ x ๑๒) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารยพ์ิเศษ ค่า
เดินทาง ค่าท่ีพัก  
   - ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน 

 
๑๘๙,๙๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓๗๙,๘๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

-- 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓๗๙,๘๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

-- 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓๗๙,๘๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓๗๙,๘๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

-- 
๑๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 
   - ค่าครุภณัฑ ์
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

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

รวม ๗๔๙,๙๐๐ ๑,๐๔๙,๘๐๐ ๑,๐๔๙,๘๐๐ ๑,๐๔๙,๘๐๐ ๑,๐๔๙,๘๐๐ 
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       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
         ใช้รูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  
         ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการ เรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     ๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
               ๓) หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

       ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 
 แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกติ เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวทิยานิพนธ ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ ไม่ ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่ ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น ไม่ ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๖ หนว่ยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ ไม่ ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์      ๖ หน่วยกิต 
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รวมทั้งสิ้น ไม่ ๓๙ หน่วยกิต 
 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียน และหรือสอบปากเปลา่   
 

   ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๑) 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๒) 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ข 
๑. หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๙ ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต - (๙) (๑๒) 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ์ ๓๙ ๑๒ - 
 ๕. สารนิพนธ์ - - ๖ 
  ๖. สอบประมวลความรู้ - - สอบ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) 
 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้อง
นับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา  

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๐๘ ๐๐๑  วิทยานิพนธ์                (๓๙) (๓๙-๐-๑๑๗) 

๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓  (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    (๓) (๓-๐-๖) 
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๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  ๓  (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                 ๓  (๓-๒-๖) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ ๑๐๒,๖๐๘ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๒ เป็นวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต   
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๒๐๖  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๙ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๐  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) วิทยานิพนธ์ 
รหัส      รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 ๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์          ๑๒ หน่วยกิต 
 

๓.๑.๕ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ข 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 
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๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓  (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                 ๓ (๓-๒-๖) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ ๑๐๒,๖๐๘ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๒ เป็นวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๒๐๖  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๐๙ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๐  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) สารนิพนธ์  
รหัส รายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๕๐๐     สารนิพนธ์            ๖ หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขประจ าวิชา 
       ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเลข  ๖ 
หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที ่๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
     ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที ่๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
 
๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๑) 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๑) 

๑ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 
 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 

 

 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๑) 

๒ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 
 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 

          

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๑) 

ฤดูร้อน ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๖ (๗-๐-๑๘) 
 รวมนับหน่วยกิต ๖ (๗-๐-๑๘) 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 
๑ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 
 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 
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ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๑) 

๒ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 
 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 

   
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 
ฤดูร้อน ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๕ (๕-๐-๑๕) 

 รวมนับหน่วยกิต ๕ (๕-๐-๑๕) 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ (๓๙-๐-๑๑๗) 

  

 ๓.๑.๔.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒)  
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 
๑ วิชาบังคับ 

 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๒  ระเบยีบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
๓ 

๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 
* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๑ 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๒) 

๒ วิชาบังคับ 
 
๖๐๘ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 
* วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก. (๒) 

๑ วิชาบังคับ 
 
๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
                เชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 
 
 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๒ 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ 

 
๑๒ (๐-๐-๓๖) 

                 รวม ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
  
               ๘.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ข       
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ข. 

๑ วิชาบังคับ 
 
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
๓ 

๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 
* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
                                ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข. 
๒ วิชาบังคับ 

 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๓ 

๖๐๘ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๒๐๒   การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ รายวิชา 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

(๓) 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 

* วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
  

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ข. 

๑ วิชาบังคับ 
 
๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
               เชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 
๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๓ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
 
 

๓ 
 

๙ 

๓ 
 
 

๓ 
 

๙ 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
 
 

๖ 
 

๘๑ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๕ ๐ ๑๘ 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๘  ๕๐๐  สารนิพนธ์ 

 
๖ (๐-๐-๑๘) 

                 รวม ๖ (๐-๐-๑๘) 
 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๔ 

๓.๑.๕     ค าอธิบายรายวิชา 
  (ดูจากภาคผนวก ก) 
 

๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 
๓.๒.๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         ๓.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/
นามสกลุ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร 
รายวิชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สุกานดา จัน

ทวารีย ์* 

ID 

๑๔๕๙๙๐๐๐๙๖

XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

 

น.ม.(นิติศาสตร์) 

น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฎัว

ไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลยัรังสติ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

 

๒๕๕๙ 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๓ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/์ทฤษฎี
องค์การและการจัดการ/
การวิเคราะห์ข้อมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/์สัมมนา
การวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครสูุตวร

ธรรมกิจ,ดร. 

(เติม สมภักดี)* 

ID 

๓๔๕๑๔๐๐๑๕๑

XXX 

Ph.D. (Political 
Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิ
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๖๘๙๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ส.ค.๒๕๖๑) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์), 
 
ศน.บ.(รัฐศาสตร์) 

Banaras Hindu 

University, India 

 

 

 

ม.มหามกฎุราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกฎุราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 
 

๒๕๕๒ 

 

๒๕๔๙ 

รัฐประศาสนศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก/พื้นฐานทาง

รัฐประศาสนศาสตร์/ทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร/์ 

การศึกษาตามแนวแนะทาง
รัฐประศาสนศาสตร์/การ
ปกครองและการบริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สยามพร 

พันธไชย* 

ID 

๕๔๕๐๕๐๐๐๔๗

XXX 

พธ.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

พธ.บ. (การสอนสังคม

ศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกฎุราขวิทยา

ลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๐ 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/์

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร/์ 
การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๕ 

๓.๒.๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ อ -ฉ า ย า /
นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส ถ า บั น ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

ปี ที่
ส าเร็จ 

ภา ร ะ ง าน บ ร ร ย าย ใ น
หลักสูตร 
รายวิชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สุกานดา จัน

ทวารีย ์* 

ID 

๑๔๕๙๙๐๐๐๙๖

XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

 

น.ม.(นิติศาสตร์) 

น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฎัว

ไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลยัรังสติ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

๒๕๕๙ 

 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๓ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐ
ประศาสนศาสตร/์การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐ

ประศาสนศาสตร/์ ทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร/์

การปกครองและการ
บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครสูุตวร

ธรรมกิจ,ดร. 

(เติม สมภักดี)* 

ID 

๓๔๕๑๔๐๐๑๕๑

XXX 

Ph.D. (Political 
Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิ
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๖๘๙๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ส.ค.๒๕๖๑) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์), 
ศน.บ.(รัฐศาสตร์) 

Banaras Hindu 

University, India 

 

 

 

ม.มหามกฎุราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกฎุราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๐ 

 

 

 

๒๕๕๒ 

 

๒๕๔๙ 

พื้นฐานทางรัฐประศาสน
ศาสตร์/ การบริการการ
คลังและงบประมาณ

ภาครัฐ/การท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น าแนวพุทธ/
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร/์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ใน

พระไตรปิฎก/ กรรมฐาน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สยามพร 

พันธไชย* 

ID 

๕๔๕๐๕๐๐๐๔๗

XXX 

พธ.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

พธ.บ. (การสอนสังคม

ศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหามกฎุราขวิทยา

ลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๐ 

นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน/สมัมนาการวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตรเ์ชิง

พุทธบูรณาการ/ 
/ทฤษฎีองค์การและการ

จัดการ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.สรุพล สุยะ

พรหม 

ID 

๓๑๐๐๒๐๒๙

๓๓XXX 

ปร.ด. (สื่อสาร

การเมือง) 

Ph.D.(Political 

Science)  

 

มหาวิทยาลยัเกริก  

 

Marathawada 

University, India  

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๓๖ 

 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับ 

รัฐประศาสนศาสตร์ /

สัมมนาการวิจัยทางรัฐ 

ประศาสนศาสตรเ์ชิงพุทธ

บูรณาการ 



มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    ๒๖ 

M.A.(Politics)  

 

พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

Poona University, 

India  

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๓๑ 

 

๒๕๒๘ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.เกียรติศักดิ์ 

สุขเหลือง 

ID 

๓๓๒๐๗๐๐๙

๘๖XXX 

รป.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)  

 

ศศ.ม. (การจดัการการ

พัฒนาสังคม) 

 พธ.บ. (การบริหารรัฐ

กิจ) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัว

ไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ (NIDA) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๔ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐ

ประศาสนศาสตร/์การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐ

ประศาสนศาสตร ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ธิติวุฒิ หมั่น

มี 

ID 

๕๓๖๐๕๐๐๐

๕๓XXX 

พธ.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร)์  

พธ.ม.(ปรัชญา)  

 

พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๔๗ 

การปกครองและการ

บริหารท้องถิ่น/ทฤษฎี

องค์การและการจัดการ 

 

๓.๒.๒. อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
๑ พระพรหมบณัฑติ,ศ.ดร. Ph.D.(Philosophy) 

M.A.(Philosophy) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

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

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

๔ พระสุธรีัตนบณัฑิต,รศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
พช.ม.(พัฒนาชุมชน)  
ร.บ.(รัฐศาสตรบัณฑิต) 
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ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
๕ พระครสูิรสิุตานุยตุ,ผศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

๖ พระครโูกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร. Ph.D.(Buddhist Studies) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

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

๘ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์ Ph.D. (Political Economy) 
M.Sc. (Human Settlenenent Planning and Development) 
M.C.P. (Master of City Planning) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๙ รศ. ประณต นันทิยะกุล Ph.D. กิตติมศักดิ์ มจร. 
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑติ 
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑติ 

๑๐ รศ.พล.ท.ดร. วีระ วงศ์สรรค ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) 
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ.ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) 

๑๑ รศ.ดร.สญัญา เคณาภูม ิ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) 

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

๑๓ รศ.ดร.โชติ บดรีัฐ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

๑๔ รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา)  
พธ.บ. (การสอนสังคม) 

๑๕ ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.ม.(การปกครอง) 
พณ.บ.(บริหารอุตสาหการ) 
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ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
๑๖ ผศ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม 

 
ปร.ด.(บรหิารศาสตร์) (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)   
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจและการจัดการ: เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

๑๗ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
พธ.บ. (จิตวิทยา) 

๑๘ ผศ.ดร. ไพศาล  เครือแสง พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รปม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๙ ผศ.พิเศษ ดร.บุศรา โพธิสุข D.P.M. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
รป.ม (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
ศศ.บ (การพัฒนาชุมชน) 

๒๐ ผศ.พิเศษ ดร. ปกรณ์ มหากันทา พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ร.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

๒๑ ดร. ไพเราะ สุวภาพ ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว (การบริหารการพัฒนา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
บธ.บ. (บริหารธรุกิจ) 

 

 

๔. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
      ๔.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
             การท าวิทยานิพนธ์คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทาง
วิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  
      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสาขาวิชา
ต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ 
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๔.๓ ช่วงเวลา 
          ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐  
     ๔.๔ การสอบประมวลความรู้  

นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่าภายหลังจากที่ศึกษา
รายวิชาครบถ้วน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์อย่างน้อย ๓ คนเป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้มีกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกณฑ์ในการสอบผ่านและการสอบแก้ตัวให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  

การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน นิสิตต้องสอบ
ผ่านข้อเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปล่าจึงมีสิทธิ์น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  การประเมินผลการสอบ
ข้อเขียนและปากเปล่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           ๔.๕ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

นิสิตต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามท่ีโครงการก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์

ภายหลังการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตด าเนินการแก้ไขและน าวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งฉบับ
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบ
และลงนามผลการสอบผ่าน จึงจะถือว่านิสิตได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบที่สมบูรณ์เพ่ือน าออก
เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงการบริหารที่เน้นการใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น  แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ต าราภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและ
น าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน 
การเรียนรู้และปฏิบัติงาน  เช่น  การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสร้ างภาวะความเป็นผู้น า โดยเฉพาะการ
ประยุกต์ ใช้ แนวคิ ดภาวะผู้ น า เชิ ง พุทธ ในการ
ปฏิบัติงานหรือการท าวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน และมีกติกา
ในการสร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้
เครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้
เกิดปัญญา  ส่วนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรก
เรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี การเจรจาสื่อสารและการวางตัวในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและการท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงลึก สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และ
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น าไปประยุกต์ใช้งานที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคม
ได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอื่น 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
และในการวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
วัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
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       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต และประเมินจาก
ผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์        
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์        
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
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       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
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       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึง้และแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์
ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและ
น าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการ
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เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 
        ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอื่น 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม  
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร์  
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
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       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน   
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้ านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอย่างน้อย  
 

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  จะต้อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

๑) สภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าตรงตามสาขาวิชาหรือใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๒) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
 -    จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
 -    จ านวนสิทธิบัตร 
 -    จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -    จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
การประเมินการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘  
 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

-  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ

ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน 
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       ๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
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และ/หรือต่างประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
       ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
       ๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
       ๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
       ๒.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

 
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 หลักสูตรไดก้ าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
๑. การก ากับมาตรฐาน   
          การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ. 
๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฑ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
ท าหน้าที่ในการการบริหารและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรตลอกระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานวิชาการเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฑ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/อาจารย์
ผู้สอน                            
 มีการควบคุมภาระงานงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระมรวงศึกษาธิการ ฑ.ศ. ๒๕๕๘   
 ผลงานของวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไป
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ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือรับผิดชอบในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี  
 มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ  ๕ ปี 
 มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งขี้ ๑-๕ และมีผลการด าเนินการการบรรลุเป้าหมายตัว
บ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 
๒.บัณฑิต 
 มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รั บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
๓.นิสิต    
 มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ ๒๕๕๘ และการวางแผนกระบวนการรับนิสิต
อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ใน
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รูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะ 
 มีการกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริการจัดการความเสี่ยงของนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
 

๔. อาจารย์   
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และความมุ่ง
หมั่นในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การบริหารอาจารย์  
 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจาย์ทุกท่านจะต้องผลิตทางวิชาการให้ได้ 
ดังนี้  
ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
 ๑) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี  
 ๒) เอกสารประสอบการสอน/ หนังสือ / ต ารา / งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่งจ านวน  ๑ เรื่อง
ต่อปี 
 ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบ และกลไกภายในที่เอ้ืองต่อการพัฒนาทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิ์ภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)  
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
          มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน 
          มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพลที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
          มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการการสอนอย่างมีระบบมีกลไกการ
น าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า 
มคอ.๓ และ มคอ.๔                                                  
          มีการก าหนดเกณฑ์ ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันและการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 
          มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ( มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) และมีการวางระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
มคอ.๐๔ 
          มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
          หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ทั้งห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องท าวิจัย สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือ
สืบค้นให้เพียงและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พอเพียงและทั่วถึงความต้องการของนิสิต 
โดยมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)  
 
๗. ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน (Key Performance Indica tors) 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ทั้งมีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ - ๕ และอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
     ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

    ๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

X X X 

    ๓. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

    ๔. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
    ๕. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X 

    ๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มอค.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

     ๗. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X 

     ๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

     ๙. อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

    ๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X 

    ๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 X X 

   ๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X 

  ตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละป ี ๕ ๕ ๕ 
        รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
 

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม ่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
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เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ

ประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้

มหาบัณฑิต 
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์      (๓) (๓-๐-๖) 
(Introduction to Public Administration) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความส าคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การ
บริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้น าและการวินิจฉัยสั่ง
การ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบาย
สาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยใน
อนาคต 

 
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์          (๓) (๓-๐-๖) 

(Research Methodology in Public Administration) 
        ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา 
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 

        (Public Administration in Tipitaka) 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดส าคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ประกอบด้วย

เรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงาน การ
ติดตามประเมินผล ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารในองค์การ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน ธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงาน โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการน าหลักรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทย 
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๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์       (๓) (๓-๐-๖) 

(English for Public Administration) 
ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการอ่านเอกสารวิชาการขององค์ความรู้ต่าง ๆ 
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการมุ่งเน้นการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ 
สื่อ Social network และฝึกทักษะต่าง ๆ จากการการอ่าน การฟัง การเขียน การน าเสนองานผ่านเอกสาร
ทางวิชาการและต าราในสาขาวิชานี้ 

 
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์                   (๓) (๓-๐-๖) 

(Human Resource Management) 
ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการ

วิเคราะห์ และการวิเคราะห์ เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการ
พัฒนา กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม  การประเมินผล 
การก าหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ ลักษณะ
ทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึงการก าหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษาองค์ประกอบของ
องค์การ สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยพุทธ
บริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา 

 
๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ                 ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration) 
       สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสาน
วิธี โดยมุ่งศึกษาการน าหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกต์หรือบูรณาการเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                        ๓ (๓-๒-๖) 

(Buddhist Meditation) 
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ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา  
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษา
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 
๙.๒  วิชาเอก 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                              ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Administration Theory) 

                 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า
ทางด้านการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้ง
ทฤษฎียุคใหม่ พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ   การ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทาง
เศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความ
รับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่  บริการสาธารณะ การ
ปกครองและการบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพส าหรับผู้บริหารรัฐกิจ 
 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                              ๓ (๓-๐-๖) 

(Organization and Management Theory) 
                      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญขององค์การและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอย่างการ
จัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นที่เกี่ยวกับองค์การประกอบด้วย รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา
ขององค์การภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม และ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
๖๐๘ ๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                     ๓ (๓-๐-๖) 

(Public Policy and Planning) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการก าหนด

นโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์
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นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การน าแผนไป
ปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดนโยบายและการวางแผน เน้นถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐ
รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา 

 
๖๐๘ ๒๐๕  การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Public Finance and Budget Administration) 

            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการ
คลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจ่ายของรัฐ  
หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา  การงบประมาณของ
ภาครัฐ 

 
๙.๓  วิชาเลือก 

๖๐๘ ๒๐๖  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าแนวพุทธ                 ๓(๓-๐-๖) 
      (Team Working and Buddhist Leadership) 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
วิธีการพัฒนาการท างานเป็นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชน์และ
อุปสรรคในการท างานเป็นทีม การก าจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ทักษะที่จ าเป็นในการ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟ้ืนฟูทีมงาน การลดความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม 
และศึกษาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องผู้น าทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้น าในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะที่จ าเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ น า
ยุคใหม่ โดยเน้นภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาและการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้น าที่
ดี 

 
๖๐๘ ๒๐๗     การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์                                        ๓(๓-๐-๖) 
      (Data Analysis in Public Administration) 

        ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใ ช้ในการวิจัยทั้งสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

  
๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย                              ๓ (๓-๐-๖) 

(Bureaucratic System and Thai Politics) 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดวิวัฒนาการของกับระบบราชการและการเมือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมือง ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย 
ระบบการเมืองไทย การปฏิรูปการเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันท์ทางการเมือง แนวโน้มและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการและการเมืองของไทย ระบบราชการและการเมืองมีส่วนสัมพันธ์กับระบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
๖๐๘ ๒๐๙      การปกครองและการบริหารท้องถิ่น                                              ๓(๓-๐-๖) 
  (Government and Administration) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอ านาจ  ความหมาย   ความส าคัญ  และข้อดีข้อเสีย
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระบบการบริหาร รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กร การบริหารงานองค์กร
ส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย ลักษณะ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่รูปแบบการจัดตั้ งโครงสร้าง รายได้ อ านาจหน้าที่ และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย   

 
๖๐๘ ๒๑๐      มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ                                            ๓(๓-๐-๖)        
          (Dimension Economy and Public Administration) 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค สภาพทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 
การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
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๖๐๘ ๒๑๑      สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ           ๓(๓-๐-๖) 

          (Seminar on International Public Administration) 
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ตามหัวข้อที่

ก าหนด โดยเน้นรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเป็นส าคัญ 
 

๖๐๘ ๒๑๒      สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ          ๓(๓-๐-๖) 
         (Seminar on Development Administration) 

สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นนโยบายการ
บริหารงานสาธารณะที่ก าหนดโดยรัฐบาลในสมัยปัจจุบัน 

 
๖๐๘ ๒๑๓      การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 

(Directed Studies in Public Administration) 
           ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาตามแนว

แนะในรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
 

๖๐๘ ๒๑๔       กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน          ๓(๓-๐-๖) 
  (Law on Public Human Capital in ASEAN) 

          ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ในมิติต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานได้แก่
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นราชการฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน 
การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 

 
๙.๓  วิทยานิพนธ์ 
๖๐๘  ๐๐๑  วิทยานิพนธ์                                               ๓๙ หน่วยกิต       

(Thesis) 
         ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้นทั้งในองค์ความรู้ทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และระเบียบวิจัยชั้นสูง มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักพุทธธรรม ที่เป็นประโยชน์
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ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์  

 
๙.๔  วิทยานิพนธ์ 
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์                                               ๑๒ หน่วยกิต       

(Thesis) 
         ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางดานรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรม ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา 
ภายใตการดูแล แนะน าของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 
๙.๕ สารนิพนธ์        
๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                                      ๖ หน่วยกิต   
      (Research Paper) 
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่ายสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใตการดูแล 
แนะน าของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอสารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑. หลักสูตร  

๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   
รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หน่วยกิต  

๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
            แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดย
ไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต 
จ าแนกประเภทดังนี ้

         วิชาบังคับ       
                           นับหน่วยกิต                    ๙     หน่วยกิต 
                           ไม่นับหน่วยกิต                (๑๒)  หน่วยกิต 
         วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า                     ๑๒   หน่วยกิต 
         วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า                      ๖    หน่วยกิต 
         วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หนว่ยกิต 

             รวมทั้งสิ้น                   ไม่น้อยกว่า     ๓๙    หน่วยกิต 
            ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้  ๖ หน่วยกิต 
จ าแนกประเภทดังนี ้

          วชิาบังคับ       
                           นับหน่วยกิต                    ๙     หน่วยกิต 
                           ไม่นับหน่วยกิต                (๑๒)  หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า                    ๑๒   หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า                    ๑๒   หน่วยกิต 
           สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ          
           สารนิพนธ ์                                       ๖    หน่วยกิต 

               รวมทั้งสิ้น                   ไม่น้อยกว่า    ๓๙    หน่วยกิต 
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รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิชาบังคับ 
๖๐๘ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๑๐๓ รฐัประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๖๐๘ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์* 
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 
๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธพุทธบูรณาการ 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน 
หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาที่บังคับเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาเอก 
๖๐๘ ๑๐๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖๐๘ ๑๐๕ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
๖๐๘ ๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก 
๖๐๘ ๒๐๖ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าแนวพุทธ 
๖๐๘ ๒๐๗ การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖๐๘ ๒๐๘ ระบบราชการและการเมืองไทย 
๖๐๘ ๒๐๙ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น 
๖๐๘ ๒๑๐ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 
๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ 
๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายวสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ 
๖๐๘ ๒๑๓ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน 
วิทยานิพนธ์ 
๖๐๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ 
๖๐๘ ๕๐๐ สารนิพนธ ์
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รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ก. วิชาบังคับ                                                                                      ๙  หน่วยกิต 
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*์                                                         (๓)(๓-๐-๖) 
              (Introduction to Public Administration) 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความส าคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัด
และการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้น าและการวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและ
การติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต 
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                        ๓(๓-๐-๖) 
                    (Research Methodology in Public Administration) 
       ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสาน
วิธี ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูป
หรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                            ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration in Tipitaka) 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดส าคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยเรื่อง การวางแผน 
การบริหารการพัฒนา การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผู้น า 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารในองค์การ การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ธรรมาภิบาลส าหรับการ
บริหารงาน โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร  และศึกษาเฉพาะกรณีการน า
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
 
๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                                       (๓)(๓-๐-๖) 
                    (English for Public Administration) 

ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการอ่านเอกสารวิชาการขององค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการมุ่งเน้นการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ Social network 
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และฝึกทักษะต่าง ๆ จากการการอ่าน การฟัง การเขียน การน าเสนองานผ่านเอกสารทางวิชาการและต าราใน
สาขาวิชานี้  
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                     (๓)(๓-๐-๖) 
                   (Human Resource Management) 

      ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการวิเคราะห์ 
และการวิเคราะห์ เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน การ
ปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนา กระบวนการทางด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม  การประเมินผล การก าหนดงาน หรือการออกแบบ
งาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ ลักษณะทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึง
การก าหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษาองค์ประกอบขององค์การ สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยพุทธบริษัท 4 ในพระพุทธศาสนา 
๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ                          ๓(๓-๐-๖) 
         (Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration) 
       สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี โดย
มุ่งศึกษาการน าหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกต์หรือบูรณาการเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  ภาคเอกชนและ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                                               ๓(๓-๒-๖) 
               (Buddhist Meditation) 
          ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา  ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจาก
การเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
ข. วิชาเอก                                                                                          ๑๒ หน่วยกิต 
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                         ๓(๓-๐-๖) 
                     (Public Administration Theory) 

ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านการ
บริหารงานภาครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่ พัฒนาการ
และเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญา
การเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ  กฎหมาย
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มหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น 
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับ  รัฐประศาสน
ศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหาร
สาธารณะแนวใหม่  บริการสาธารณะ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพ
ส าหรับผู้บริหารรัฐกิจ 
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                                                    ๓(๓-๐-๖) 

(Organization Theory and Management) 
      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญขององค์การและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอย่างการจัดการทาง
พระพุทธศาสนาประเด็นที่เกี่ยวกับองค์การประกอบด้วย รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การภาครัฐ
และเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                     ๓(๓-๐-๖) 

(Public Policy and Planning) 
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การ
วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน เน้นถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๖๐๘ ๒๐๕  การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ                                      ๓(๓-๐-๖) 
                    (Public Finance and Budget Administration) 
            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ 
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา การงบประมาณของภาครัฐ 
ค. วิชาเลือก    
    แผน ก แบบ ก (๒) ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
    แผน ข                ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
๖๐๘ ๒๐๖ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าแนวพุทธ                                             ๓(๓-๐-๖) 
               (Team Working and Buddhist Leadership) 
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    ศึกษาความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการท างาน
เป็นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน ประโยชน์และอุปสรรคในการท างานเป็นทีม การ
ก าจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล การสร้างความ
ภาคภูมิใจในทีมงาน การฟ้ืนฟูทีมงาน การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข 
การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม และศึกษาศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน
เรื่องผู้น าทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้น าในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะ
ที่จ าเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้น ายุคใหม่ โดยเน้นภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาและการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้น าที่ดี  
๖๐๘ ๒๐๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์                                          ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in Public Administration) 
       ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย                                                      ๓(๓-๐-๖) 
               (Bureaucratic System and Thai Politics) 
                 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดวิวัฒนาการของกับระบบราชการและการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบราชการกับการเมือง ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐานการเมืองไทย ระบบการเมืองไทย การปฏิรูป
การเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันท์ทางการเมือง แนวโน้มและกรณีศึกษาเก่ียวกับระบบราชการและการเมือง
ของไทย ระบบราชการและการเมืองมีส่วนสัมพันธ์กับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๖๐๘ ๒๐๙  การปกครองและการบริหารท้องถิ่น                                                   ๓(๓-๐-๖) 
               (Government and Administration) 
              ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอ านาจ  ความหมาย   ความส าคัญ  และข้อดีข้อเสียของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร 
รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กร การบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่ น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย ลักษณะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
ในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
ทั้งในแง่รูปแบบการจัดตั้งโครงสร้าง รายได้ อ านาจหน้าที่ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นและแนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย   
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๖๐๘ ๒๑๐  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ                                                ๓(๓-๐-๖) 
               (Dimension Economy and Public Administration) 
           ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การบริโภค การผลิต 
การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึง
การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๖๐๘ ๒๑๑  สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ                                          ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on International Public Administration) 
            สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้น
รัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเป็นส าคัญ 
๖๐๘ ๒๑๒  สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ                            ๓(๓-๐-๖) 
               (Seminar on Development Administration) 
            สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นนโยบายการบริหารงานสาธารณะ
ที่ก าหนดโดยรัฐบาลในสมัยปัจจุบัน 
๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์                                     ๓(๓-๐-๖) 
               (Directed Studies in Public Administration) 
                ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เป็นการศึกษาตามแนวแนะในรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน                               ๓(๓-๐-๖) 
              (Law on Public Human Capital in ASEAN) 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ในมิติต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานได้แก่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทุนมนุษย์ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นราชการฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุน
มนุษย์ สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอาเซียน 
ง. วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต 
๖๐๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์                                                                                  ๑๒ 
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                Thesis 
              ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางดานรัฐประศาสนศาสตร์ที่
สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรม ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล 
แนะน าของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอน
และรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 
จ. สารนิพนธ์                                                                                             ๖ หน่วยกิต 
๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                                                  ๖ 
                Research paper 
       ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่ายสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ที่ผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา   ภายใตการดูแล แนะน าของอาจารยที่
ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการ
น าเสนอสารนิพนธ์ 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธ  ที่ ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บ้านท่าเยี่ยม  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ (ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  
 ดร.สยามพร  พันธไชย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ได้เสนอที่ประชุม ว่า  ด้วยศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จะได้ด าเนินการเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ (ส าหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ์) ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์พร้อมที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  ๓  รูป/คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้แก่ ๑.พระครูสุตวรธรรมกิจ ผศ.,ดร. ๒.ผศ.,ดร.สุกานดา จัน
ทวารีย์ ๓.ดร.สยามพร พันธไชย  ซึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เ พ่ือปฏิบัติตามวั ตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยฯ    จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพ่ือขอนุมัติเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐(ส าหรับ
บรรพชิตและคฤหัสถ์) เพ่ือให้การด าเนินการทันในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ต่อไป 
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  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติตามท่ีเสนอ และให้ด าเนินการเสนอต่อวิทยาเขต
ขอนแก่นและคณะสังคมศาสตร์ ต่อไป 

 
รับรองตามนี้ 

 
 
 

(พระครูวาปีจันทคุณ ผศ,ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

รองประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

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

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

           ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

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

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

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

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 

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

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

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

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ 

๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่ว ไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
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ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ 

หรือข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

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

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

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

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

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

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่

เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  
w  ในรายวิชาที่ถอน 

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

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

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
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 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

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

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้ 
 

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

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

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

เรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้

ก าหนดเป็น  ๔ ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา                                  ระดับ 
  ดีเยี่ยม  (Excellent)                     A 
  ดี  (Good)                                 B+ 
  ผ่าน  (Passed)                            B 
  ตก (Failed)             F 

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

สอบตก 
 ๒๑.๖   การให ้I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบ

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอ

ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้

วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
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 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า
ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 

 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการ
เรียบเรียงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 
 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  

และข้อ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา

ถัดไป และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 
การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า

นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้  SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให ้UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิช าที่ได้ UP  นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้

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

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

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๘๒ 
 

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

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

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

 
หมวดที่ ๕ 

การท าวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

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

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๘๓ 
 

          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

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

ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 

 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

 
หมวดที่  ๗ 

ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

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

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

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

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



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๘๔ 
 

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปรญิญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๘๕ 
 

 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๘๖ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

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

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

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

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

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

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

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

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

ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
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   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท า
วิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

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

  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนด
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิ

  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

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

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาค 

  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

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

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

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

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

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

ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๒ 
 

 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสธุี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๓ 
 
 

 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๔ 
 

(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๕ 
 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 

      
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๖ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๗ 
 

ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 

           
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๘ 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนิน ไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๙๙ 
 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต

วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่า

เทียบได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๒ 
 

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

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๓ 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชา
บาลี  ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้
นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

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

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U 

 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๔ 
 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๕ 
 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๖ 
 

 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๗ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๘ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๐๙ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๐ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๑ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๒ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๓ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๔ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๕ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๖ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๗ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๘ 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๑๙ 
 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๐ 
 

 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๒ 
 

  
 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
ผศ.ดร.สกุานดา   จันทวารยี์ 

Asst. Prof. Dr.Sukanda Chantawaree 
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๔๕๙๙๐๐๐๙๖๓๓๓ 

 
๑.  ต าแหน่ง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

๒.  ประวัติการศึกษา 
ล าดับ คุณวุฒิ ปีท่ี

ส าเร็จ 
ชื่อสถานที่ศึกษา ประเทศ 

๑. รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ไทย 

๒. น.ม. (นิติศาสตร์)   ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 
๓. น.บ. (นิติศาสตร์) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 

 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง อาจารย์ หมายเลข ๑๕๙๑๐๐๖ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา      
ลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลตั้งแต่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามค าสั่งที่ ๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๓ 
 
๔.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๔.๑   ประสบการณ์ในการสอน 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน 
จ านวน
หน่วย
กิต 

ช.ม./
สัปดาห์ 

ภาค/ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ ๓ ๒/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี กฎหมายอาญา ๓ ๓ ๒/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี กฎหมายทั่วไป ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ ๓ ๓ ๒/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ๓ ๓ ๒/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี 
การบริหารงบประมาณและการคลั ง
สาธารณะ 

๓ ๓ 
๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี การบริหารโครงการ ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี การบริหารการพัฒนา ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี กฎหมายลักษณะพยาน ๓ ๓ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
๓ ๓ ๒/๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
๕.๑ หนังสือ 

สุกานดา จันทวารีย์. (๒๕๖๑). นโยบายสาธารณะและการวางแผน , พิมพ์ครั้งที่ ๑, มหาสารคาม : 
เดอะปริ้นท์, ๒๕๖๑. จ านวน ๒๐๔ หน้า. ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๔-๕๓๙-๑ 
 
๕.๒ งานวิจัย 

สุกานดา จันทวารีย์, (๒๕๖๐). “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมนูญต าบลเชิงพุทธ ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๔ 
 

สุกานดา จันทวารีย์, (๒๕๖๑). “ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธ”. สนับสนุนทุน
วิจัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

สุกานดา จันทวารีย์, (๒๕๖๑). “กระบวนการสร้างชุมชนสัมพันธ์เชิงพุทธ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สุกานดา จันทวารีย์ ,  (๒๕๖๑). “การพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ตามแนวทางหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สุกานดา จันทวารีย์, (๒๕๖๑). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์วิถี
พุทธ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สุกานดา จันทวารีย์, (๒๕๖๒). “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
หนองผักแว่น อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬา  ลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
๕.๓ บทความทางวิชาการ 

สุกานดา จันทวารีย์ (๒๕๕๙) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในจังหวัดร้อยเอ็ด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒ บัณฑิต
วิทยาลัย : การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา. (หน้า ๖๔). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 

สุกานดา จันทวารีย์  (๒๕๖๐) “กลยุทธ์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา”. วารสารวิชาการธรรมทัศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม). (หน้า ๓๘๙-๔๐๑). 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 
 สุกานดา จันทวารีย์ . (๒๕๖๑). “แนวทางการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ”. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑ วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า ๑๕๙). ศรีสะเกษ : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 สุกานดา จันทวารีย์ (๒๕๖๒) “กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า ๒๘๙). ร้อยเอ็ด : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 สุกานดา จันทวารีย์ (๒๕๖๒) “ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม กับการจัดสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทย”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า ๒๘๘). ร้อยเอ็ด : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๕ 
 
 สุกานดา จันทวารีย์ (๒๕๖๒) “หลักค า : เปรียบเทียบฉบับเมืองสุวรรณภูมิกับฉบับเมืองร้อยเอ็ด”. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 
๒๗๑). ร้อยเอ็ด : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๖ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
ผศ.ดร.สยามพร   พันธไชย 

Asst. Prof. Dr.Siamporn   Panthachai 
เลขประจ าตัวประชาชน 5450500047933 

 
๑.  ต าแหน่ง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

๒.  ประวัติการศึกษา 
ล าดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา ประเทศ 

๑. พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ไทย 

๒. ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 
๓. พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
ไทย 

 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง อาจารย์ หมายเลข ๔๖๘  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยที่ ๕๐๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรับปรุง
ต าแหน่งเลขที่ ๑๕๙๑๐๐๔  

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑   สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ตามค าสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๗ 
 
๔.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๔.๑   ประสบการณ์ในการสอน 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน 
จ านวน
หน่วย
กิต 

ช.ม./
สัปดาห์ 

ภาค/ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี การบริหารการพัฒนา ๓ ๓ ๑/๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๑/๒๕๖๒ 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๑/๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี 
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

๓ ๓ 
๒/๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี 
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของ
ไทย 

๓ ๓ 
๒/๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี ชนชั้นน าทางการเมือง ๓ ๓ ๓/๒๕๖๒ 
 
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
๕.๑ หนังสือ/ต ารา 
 สยามพร  พันธไชย, พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:หจก.คลังนานาวิทยา ๒๕๖๑.ISBN 978-616-474-598-8  จ านวน ๒๖๘ หน้า.  
 
๕.๒ งานวิจัย 

สยามพร พันธไชย . (๒๕๖๑). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์วิถี
พุทธ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สยามพร พันธไชย. (๒๕๖๒). “บทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านหว่าน
ไฟ ต าบลบ้านดู่ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

 
๕.๓ บทความทางวิชาการ 

สยามพร พันธไชย(๒๕๖๐). “ความจ าในการใช้มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น วันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐. หน้า2667-2677 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๘ 
 

สยามพร พันธไชย (๒๕๖๐). “An Analytic Of Principle Of Five Precepts In Health Care”. 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
วันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐. หน้า 445-455 

สยามพร พันธไชยและผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ (๒๕๖๒). “การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตาม
หลักพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. (หน้า 1189-1199). ร้อยเอ็ด : วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๒๙ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

------------------------------- 
พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร. 

Asst. Prof. Dr. Phrakhrusutaworathammakit 
เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๔๕๑๔ ๐๐๑๕๑ ๕๑ ๒ 

 
๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
ล าดับ คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา ประเทศ 

๑. Ph.D.(Political Science) ๒๕๖๐ Banaras Hindu University India* 
๒. ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 
๓. ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 

  *(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๘๖๙๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ )  
               

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง อาจารย์ หมายเลข ๑๕๙๑๐๑๕  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยที่ ๑๓๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลตั้งแต่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑   สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตามค าสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๓๐ 
 
๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

ระดับที่
สอน 

รายวิชาที่สอน จ านวน
หน่วยกิต 

ช.ม./
สัปดาห์ 

ภาค/ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี การบริหารงบประมาณและการ
คลังสาธารณะ(๔๐๒ ๓๐๖) 

๓ ๓ ๒/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครอง(๔๐๑ ๒๒๓) 

๒ ๒ ๒/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี สิทธิมนุษยชนตามแนว
พระพุทธศาสนา(๔๐๑ ๓๒๖) 

๒ ๒ ๑/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี การปกครองคณะสงฆ์ไทย (๐๐๐ 
๒๖๐) 

๓ ๓ ๒/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา
รัฐศาสตร์(๔๐๑ ๓๐๙) 

๓ ๓ ๒/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (๐๐๐ ๑๑๖) ๒ ๒ ๑/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี ประชาธิปไตยตามแนว
พระพุทธศาสนา (๔๐๑ ๔๒๗) 

๒ ๒ ๑/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ (๔๐๑ 
๓๒๕) 

๒ ๒ ๑/๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
๕. ผลงานทางวิชาการ 
๕.๑ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน 

๑. พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร. ต ารา ภาวะผู้น าเชิงกุลยุทธ์  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณ-ราช

วิทยาลัย ๒๕๖๑ ISBN 978-616-478-158-0 

๕.๒ งานวิจัย 
๑. พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.,พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม,และกัญญาภัทร สอนสุดชา .(๒๕๖๑). ความ

เข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ และระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ ๓ “ระเบียบ สามัคคี บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”และตีพิมพ์ใน



มคอ. ๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๑๓๑ 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด หน้า ๓๑๒-๓๒๖ 

๒. พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม ไพรัช พื้นชมภู พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.,ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล และ

ชยพัทธ์ ยางศรี .(๒๕๖๒). ปัญหาการปฏิบัติงานของก านันผู้ ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่น 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕ ,
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