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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

รายละเอียดหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(มคอ.๒) 
 

 
 
 

โดย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ

วัดป่าเลไลยก์วรวหิาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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รายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

หมวด                           หน้า 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๕ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๑ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๑๓ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๓๐ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๔๗ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๔๘ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๙ 
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ๕๔ 
ภาคผนวก   
 ก. ภาคผนวก คาํอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 
๔๒ 

 ข. ภาคผนวก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

๔๙ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

    ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
    ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Public Administration 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       
     ชื่อเต็มภาษาไทย       :     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :     Master of Public Administration       
    ชื่อย่ออภาษาไทย          :     รป.ม.        
    ชื่อย่ออภาษาอังกฤษ     :    M.P.A. 
๓. วิชาเอก 
 

๔. จํานวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร       
     ๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จํานวน ๓๙ หน่วยกิต       
     ๔.๒ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หน่วยกิต       
     ๔.๓ หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร       
     ๕.๑ รูปแบบ             
            หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี        
    ๕.๒ ภาษาที่ใช้             
            ภาษาไทย        
    ๕.๓ การรับเข้าศึกษา            
           รับนสิิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี       
   ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน            
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน       
  ๕.๕ การใหป้ริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา            
         ให้ปริญญาเพียงอย่างเดียว คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

๖. สถานภาพของหลักสูตร        
     - หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓   พร้อมเปิดดำเนินการภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓      
     - มติของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันศุกร์ที ่26 มิถุนายน 
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พ.ศ. ๒๕๖๓         
   - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  7/2563  เมื่อวัน 
พฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓      
   - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่  7/2563  เมื่อวันจันทร์ที่   
27   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗. ความเปิดในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน       
    จะขอประเมินความเปิดเพ่ือการปรับปรุงและเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
    (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็น เวลา ๒ ปี) 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา       
   - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านรัฐประศาสนศาสตร์       
   - เป็นนักพัฒนางานด้านรัฐประศาสนศาสตร์       
   - เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์      
   - เป็นนักบริหารการปกครองด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

    ๙. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์  
         ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา /นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ผศ. 
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.วิชชุกร นาคธน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๒๕๕๙ 
 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๕ 

ผศ.  
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.สาโรช  เผือกบัวขาว รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)     

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 
๒๕๒๔ 

ผศ. 
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๐ 
๒๕๒๘ 
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          ๙.๒ อาจารยป์ระจําหลักสูตร 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา /นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ผศ. 
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.วิชชุกร นาคธน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๒๕๕๙ 
 
๒๕๓๑ 
๒๕25 

ผศ. 
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.สาโรช  เผือกบัวขาว รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)     

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 
๒๕๒๔ 

ผศ. 
(สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๐ 
๒๕๒๘ 

 

  ๙.๓  อาจารยผ์ู้สอน 

๑. ศ.ดร.บญุทัน  ดอกไธสง 

B.A. (Political Development)  
M.A. (Com. Arts)  
Ph.D.(Public Administration) 

๒. พระพรหมบณัฑติ,ศ.ดร. 
Ph.D.(Philosophy)  
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

๓. พระราชปรยิัติกวี, ศ.ดร 

Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)  

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 

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

๕. รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

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

พธ.บ.(มานุษยสังเคราะห์ศาสตร์) 

๖. รศ.ดร.ศรตุา  สมพอง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (สังคมสงเคราะห์) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

๗. รศ.ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล 
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)   
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)                                         
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รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

๙ อ.ดร.ณัฐกร  ปังละออ 
Ph.D ( Public administration) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ (เอกภาษาอังกฤษ) 

๑๐ 
พระครโูสภณวรีานุวัตร, ดร.  
(นิคม เกตุคง) 

พธ.บ. (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๑ อ.ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
พธ.ด. (ปรัชญา) 
บธ.ม. (การตลาดและการจัดการ) 
ศ.บ. (การคลัง) 

๑๒ อ.ดร.ชัญญ์ชญา  ธรรมาเวทย ์
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
บช.บ. (บัญชี) 

๑๓ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจดัการและการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๑๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นม ี
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 

 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เลขที่ ๒๔๙ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ           
              ประเทศไทยกําลังให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลักการที่สําคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกล่าวทําให้องค์กรทาง
สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน ซึ่งในระดับหมู่บ้านชาวบ้านมีความเปิดที่จะดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง 
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แต่ยังขาดผู้นําที่สําคัญในการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดดังกล่าวอย่างแท้จริง การ
พัฒนาผู้นําทางจิตวิญญาณ คือ พัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นพระนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้
ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความจําเป็นเพ่ือมา
ทําหน้าที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป 

      ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม            
              สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือ ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่สําคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามลําดับ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าปัญหาต่างๆ ในสังคม
ที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจาก
การใช้กฎหมายอย่างไมเ่ป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร และนํามาสู่การทีอ่งคก์รกํากับดูแล ด้าน
คุณภาพจําเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้สําหรับกํากับให้องค์กรต่างๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะ
รับรองหน่วยงาน เช่น การให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพเป็นปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น      
ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีการ
ศึกษาวิจัย และองคค์วามรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองคค์วามรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติจริง และ
การแก้ไข ปัญหาดังกล่าว 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 

      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร            
              หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความ      
จําเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบ   
การณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเปิดทั้งทางด้านคณาจารย์ ครุภัณฑ์ สํานักงาน     
ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมี
ความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธ ศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ความรู้ความ เข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้นําไปสู่วิธีการดําเนินการที่เป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศต่อไป 

      ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
             นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมเปิดๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา 
บุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือทําหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา 
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ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่สําคัญไม่ยิ่งหย่ออน 
อันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความ
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้ง ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไป
ถึงจริยธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา  ข้างต้น ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็น
ความสําคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

      ๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน      
           ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสนา 
นานาชาติ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
พระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนร่วมกันกับ
หลักสูตร เหล่านี้ด้วย      
           ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร              
                  ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา 
อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ 
ดําเนินการ              
                  ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควบคุม
การ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 

 

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร               
           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์
ทั่วไป 

    ๑.๒ วัตถุประสงคข์องหลักสูตร             
          ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา    
          ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้นําความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คูคุ่ณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา   
          ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนํา
ความรู้นี้ไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
มาตรฐานไมต่่ำกว่าที่ สกอ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม โดย 
เฉพาะคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ   
ต้องการของคณะสงฆ ์และองคก์าร    
ต่างๆ   
- นําแนวคิดรวมทั้งเทคโนโลยี ใหม่ๆ  
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร   
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ 
มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง อย่าง 
สม่ำเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง 
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ 
ความทันสมัยของหลักสูตร  
- รายงานผลการประเมินความ
พึง พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
หรือ นายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะ อาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอน รูปแบบต่างๆ และการวัดผล 
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในการประเมินผล ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้
เป็นอย่างดี  
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้ทํางานบริการ วิชาการแก่
องค์กรภายนอก  
- ส่งเสริมให้มีการนําความรู้ทั้ง จาก
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ งานวิจัย
ไปใช้จริงเพื่อทํา ประโยชน์ให้แก่
องค์กรและ ชุมชนต่างๆ ได้ 

- ความสามารถในการวัดและ 
ประเมินผลของหลักสูตร  
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร  
- รายงานผลประเมินความพึง 
พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความ บรรลุผลสําเร็จ 
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หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

    ๑.๑ ระบบ  
          ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ แตล่ะภาคการศึกษามีเวลาไมน่้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
          อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะกําหนดระเบียบว่า
ด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไมข่ัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
          ๑.๑.๒ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เป็นการศึกษาทีเ่น้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
              แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมคี่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชา 
เพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา   
              แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมคี่าเทียบได ้๑๒ หน่วย
กิต จําแนกประเภทดังนี้  
             วิชาบังคับ                  
                    นับหน่วยกิต  ไมน่้อยกว่า                  ๙   หน่วยกิต                  
                    ไมน่ับหน่วยกิต  ไมน่้อยกว่า             (๑๒) หน่วยกิต  
             วิชาเอก           ไมน่้อยกว่า                   ๑๒ หน่วยกิต  
             วิชาเลือก            ไมน่้อยกว่า                  ๖ หน่วยกิต  
             วิทยานิพนธ์                                      ๑๒ หน่วยกิต       
             รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า                          ๓๙ หน่วยกิต 

       ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทําสารนิพนธ์ ซึ่งมคี่าเทียบได ้๖ หน่วยกิต จําแนก
ประเภทดังนี้  
            วิชาบังคับ                  
                   นับหน่วยกิตไมน่้อยกว่า                   ๙      หน่วยกิต                  
                   ไมน่ับหน่วยกิตไมน่้อยกว่า              (๑๒)    หน่วยกิต  
            วิชาเอก           ไมน่้อยกว่า                    ๑๒    หน่วยกิต  
            วิชาเลือก            ไมน่้อยกว่า                 ๑๒    หน่วยกิต  
            สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ  
            สารนิพนธ์                                           ๖    หน่วยกิต       
           รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า                           ๓๙     หน่วยกิต   
           โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า  
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           ๑.๑.๓ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) 
มาใช้โดยอนุโลม 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน             
      อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได ้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า ๘ สปัดาห์ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ๑.๓.๑ รายวิชาที่กําหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไมน่้อย            
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
     ๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือ รวมเวลา
ศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไมน่้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๒. การดําเนินการหลักสูตร         
    ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน         
โดยให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเ่กิน ๑๐ ภาค โดยแบ่ง     
เป็นภาคการศึกษาดังนี้  
          ภาคการศึกษาที่ ๑   มิถุนายน - กันยายน  
          ภาคการศึกษาที่ ๒   พฤศจิกายน - มีนาคม 

          ดำเนินการสอนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑7.๐๐ น.         
    ๒.๒ คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา            
          ๒.๒.๑ เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นเปรียญธรรมเกา้ประโยค หรือ   
          ๒.๒.๒ เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง   
          ๒.๒.๓ ไดร้ับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแตส่ําเร็จการศึกษา และ   
          ๒.๒.๔ ไมเ่คยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย         
      วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

              บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์จะดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับนิสิตใหม ่โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ใน
แตล่ะปีการศึกษา โดยมีหลักการดังต่อไปนี้    
       ๑. ผูส้มัครต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
       ๒. ผูส้มัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
       ๓. ผูส้อบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ ๒ และความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ ตามที่
หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของ นิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปญัหา 

ขาดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชา ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ทักษะในการวิจัย ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจยัโดยจดัอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น กรณีพิเศษ 

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนสิิตระดับปริญญาโทและ
สร้างความคุ้นเคยกับ ภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษ 
ประกอบการสอนในรายวิชาที่กำหนด 

การเขียนโครงการวิจัย จัดคลินิกวิจยัไวใ้หน้ิสติเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็น การเฉพาะ 

ทั้งนีใ้ห้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 
          

๒.๔ แผนการรับนิสิตและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี    
               ๒.๔.๑ แผนการรับนิสิต 

ระดับชั้นป ี จำนวนนิสิต (รูป/คน) 

 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 
ก

(๑) 
ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข 

ช้ันปีท่ี ๑ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ 

ช้ันปีท่ี ๒    - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ - ๕ ๓๐ 

ช้ันปีท่ี ๓       - - - - - - - - - 

รวมจำนวนนสิิต  ๕ ๓๐  ๑๐ ๖๐  ๑๐ ๖๐  ๑๐ ๖๐  ๑๐ ๖๐ 

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะ
สำเรจ็การศึกษา 

    ๕ ๓๐  ๕ ๓๐  ๕ ๓๐  ๕ ๓๐ 

          หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครในแผน ก แบบ ก (๒) ขอขยายรับนิสิตในแผน ข เพ่ิมข้ึนอีก ๑๕ รูป/คน 
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  ๒.๕ งบประมาณตามแผน                      
                 ๒.๕.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา 
(๕๐,๐๐๐ บาท/ปี/รูป/คน) 

๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 

- รายรับจากงานวิจัย 

- การบริการวิชาการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ 
 

               ๒.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบดำเนินการ    
 - ค่าตอบแทนบุคลากร 
ประจำ (๓ x ๓๑,๖๕๐x ๑๒) 
 - ค่าตอบแทนบุคลากร  
ประจำสายสนับสนุน    
(๑ x ๑๕,๐๐๐ x ๑๒)     
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีพัก      
- ค่าจัดซื้อหนังสือและ 
วารสาร     
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การ เรียน
การสอน 

 

๑,๑๓๙,๔๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑,๑๓๙,๔๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑,๑๓๙,๔๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑,๑๓๙,๔๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑,๑๓๙,๔๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
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งบลงทุน     

  - ค่าครุภัณฑ์    
 - ค่าท่ีดินและ สิ่งก่อสร้าง  

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

งบพัฒนาบุคลกร ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๔๗๙,๔๐๐ ๑,๖๖๙,๔๐๐ ๑,๗๑๙,๔๐๐ ๑,๗๑๙,๔๐๐ ๑,๗๑๙,๔๐๐ 

 
 

  ๒.๖ ระบบการศึกษา        
        ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยก เล่ม) 
  ๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 

         สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง 
เอกสารแยกเล่ม) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผู้์สอน 

      ๓.๑ หลักสูตร         
           ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต                   
                   ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จํานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                
                   ๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จํานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                
                   ๓) หลักสูตรแผน ข จํานวน ๓๙ หนว่ยกิต ตลอดหลักสูตร        
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้  
                  ๑) แผน ก เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้   
                      แบบ ก (๑)  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได ้๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชา 
เพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา   
                     แบบ ก (๒)  ศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมคี่าเทียบได ้๑๒ 
หน่วยกิต จําแนกประเภทดังนี้  
                     วิชาบังคับ ไมน่้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต  
                     วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
                     วิชาเลือก  ไมน่้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต  
                     วิทยานิพนธ์                ๑๒  หน่วยกิต  
                     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า   ๓๙  หน่วยกิต  
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                 ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทําสารนิพนธ์ ซึ่งมคี่าเทียบได ้๖ หน่วยกิต 
จําแนกประเภทดังนี้  

วิชาบังคับ ไมน่้อยกว่า    ๙   หนว่ยกิต  
วิชาเอก ไมน่้อยกว่า  ๑๒   หน่วยกิต  
วิชาเลือก  ไมน่้อยกว่า  ๑๒   หน่วยกิต  
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ  
สารนิพนธ์               ๖     หนว่ยกิต  
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า   ๓๙   หน่วยกิต   

           โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน 
และหรือสอบปากเปล่า 

  ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา   

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิตแผน ก 

แบบ ก (๑) 
จํานวนหน่วยกิตแผน ก 

แบบ ก (๒) 
จํานวนหน่วยกิตแผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ    

๑.๑  นับหน่วยกิต - ๙ ๙ 

๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต - (๙) (๑๒) 

๒. วิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 

๓. วิชาเลือก - ๖ ๑๒ 

๔. วิทยานิพนธ์ ๓๙ ๑๒ - 

๕. สารนิพนธ ์ - - ๖ 

๖. สอบประมวลความรู้ - - สอบ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙ 

 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต 
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         ๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑)   
         ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมคี่าเทียบได ้๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่
ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา  

         ๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)  
        ๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หน่วยกิต 

   รหัส    รายวิชา     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๑๐๑   พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์            (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์         (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๓   รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก             ๓  (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์                    (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๒๐๒   การบริหารทรัพยากรมนุษย์              (๓)  (๓-๐-๔)  
  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 เป็นวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต  
 

  ๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หน่วยกิต  
  รหัส    รายวิชา     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์          ๓ (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๕   ทฤษฎีองคก์ารและการจัดการ              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     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๒๐๖   การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําแนวพุทธ       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) 
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  ๔) วิทยานิพนธ์  
  รหัส       รายวิชา     จำนวนหน่วยกิต   
  ๖๐๘  ๔๐๐   วิทยานิพนธ์                ๑๒ หน่วยกิต 
  

๓.๑.๕ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ข  
  ๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ หน่วยกิต  
  รหัส    รายวิชา     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๑๐๑   พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์           (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์        (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๓   รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก            ๓  (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์            (๓) (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๒๐๒   การบริหารทรัพยากรมนุษย์          (๓) (๓-๐-๔)  
  ๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ   ๓ (๓-๐-๖)  
  ๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน                          ๓ (๓-๒-๖)  
        หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ ๑๐๒,๖๐๘ ๒๐๑ และ ๖๐๘ ๒๐๒ เป็นวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 
 

  ๒) หมวดวิชาเอก จํานวน ๑๒ หน่วยกิต  
  รหัส    รายวิชา     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๑๐๔   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์         ๓ (๓-๐-๖)  
  ๖๐๘ ๑๐๕   ทฤษฎีองคก์ารและการจัดการ                  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     จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๒๐๖   การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําแนวพุทธ     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)  
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๔) สารนิพนธ์   
  รหัส    รายวิชา              จํานวนหน่วยกิต  
  ๖๐๘ ๕๐๐                สารนิพนธ์                             ๖ หนว่ยกิต 
 

ความหมายของเลขประจําวิชา         
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก   

มีความหมายดังนี้       
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา        
     ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

๓.๑.๖ แผนการศึกษา 

         ๑) แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒) 
ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๑ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร์  
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองคก์ารและการจัดการ 

(๓)  
(๓) 
 ๓  
  

๓  
๓ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ 

  * วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑ และ ๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๒ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรบัรฐัประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๒๐๒   การบรหิารทรัพยากรมนษุย์*  
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

วิชาเลือก 

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา 

(๓)  
(๓) 
 ๓  
  

๓  
 

๓ 
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 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ 

   * วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๓ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๒๐๓   สัมมนาการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิง
พุทธบูรณาการ  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๒๐๕   การบรหิารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก 

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา 

 
๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๔ 
วิชาบังคับ  
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ 
 

 
๑๒ 

  
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 

 
๒) แผนการศึกษา: ตามแผน ข 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๑ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธวีจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๑๐๓  รฐัประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร์  
๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองคก์ารและการจัดการ 

(๓)  
(๓) 
 ๓  
  

๓  
๓ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ 
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  * วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑ และ ๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๒ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรบัรฐัประศาสนศาสตร์*  
๖๐๘ ๒๐๒   การบรหิารทรัพยากรมนษุย์*  
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

วิชาเลือก 

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา 

(๓)  
(๓) 
๓  
  

๓  
 

๓ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ 

  * วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๓ 

วิชาบังคับ  
๖๐๘ ๒๐๓   สัมมนาการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิง
พุทธบูรณาการ  
วิชาเอก  
๖๐๘ ๒๐๕   การบรหิารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก 

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จํานวน ๓ รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๙ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕ 
 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / รายวิชา จำนวนหน่วยกิต แผน ก (๒) 

๔ 
วิชาบังคับ  
๖๐๘  ๕๐๐  สารนิพนธ์ 
 

๖ 
  

 รวมนับหน่วยกิต ๖ 
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              ๓.๑.๗     คําอธิบายรายวิชา    (ดูจากภาคผนวก ก) 
      ๓.๒ ชื่อ ตําแหน่งและคุณวุฒิ  
                ๓.๒.๑ อาจารยป์ระจําหลักสูตร                       

ตำแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา 
/นามสกุล 

คุณวุฒิ /สาขาวชิา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่

สำเร็จ 

ภาระงานบรรยายในหลักสตูร/วชิา 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.วิชชุกร   
นาคธน 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๕๙ 
 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๕ 

- รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
- สัมมนาการวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เชิงพุทธ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.สาโรช      
เผือกบัวขาว 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)    

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
หมาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
วิทยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 
๒๕๒๔ 

- ระเบียบวิธวีิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
- นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.พนิต  
ศรีประดิษฐ ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๐ 
 
๒๕๒๘ 

- พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ 

             
 

  ๓.๒.๒ อาจารยผ์ู้สอน   

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

๒. พระพรหมบณัฑติ,ศ.ดร. 
Ph.D.(Philosophy)  
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

๓. พระราชปรยิัติกวี, ศ.ดร 

Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)  
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 

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

๕. รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

Ph.D. (Political Science) 
M.A.(Politics)  
พธ.บ.(มานุษยสังเคราะห์ศาสตร์) 

๖. รศ.ดร.ศรตุา  สมพอง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (สังคมสงเคราะห์) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
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๗. รศ.ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล 
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)   
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)                                         
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

๘. ผศ.ดร.วิภนาวี  เผือกบัวขาว 
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

๙ อ.ดร.ณัฐกร  ปังละออ 
Ph.D ( Public administration) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ (เอกภาษาอังกฤษ) 

๑๐ 
พระครโูสภณวรีานุวัตร, ดร.  
(นิคม เกตุคง) 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) 

๑๑ อ.ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
พธ.ด. (ปรัชญา) 
บธ.ม. (การตลาดและการจัดการ) 
ศ.บ. (การคลัง) 

๑๒ อ.ดร.ชัญญ์ชญา  ธรรมาเวทย ์
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
บช.บ. (บัญชี) 

๑๓ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจดัการและการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๑๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นม ี
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 

 
 
 

       ๔. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ 
      ๔.๑ คําอธบิายโดยย่ออ               
            การทําวิทยานิพนธ์คือ การทําวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ ให้คําปรึกษาและควบคุมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จเปิดเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อ
ทางวิชาการหรือ วิชาชีพต่างๆ 

      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้                
           นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสาขาวิชา     
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ต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ 

     ๔.๓ ช่วงเวลา              
           ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) 
     ๔.๔ การสอบประมวลความรู้ (สําหรับการศึกษา แผน ข.)  
           นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่าภายหลังจากที่ศึกษา
รายวิชาครบถ้วน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ำกว่า ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ให้
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์อย่างน้อย ๓ คนเป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้มีกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ บริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกณฑ์ในการสอบผ่านและการสอบแก้ตัวให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑      
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) การ
สอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน นิสิตต้องสอบ ผ่านข้อ  
เขียนทุกหมวดและการสอบปากเปล่าจึงมีสิทธิ์นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินผลการสอบข้อเขียน 
และปากเปล่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

     ๔.๕ การสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์  
           นิสิตต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตามท่ีโครงการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย  
          (๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  
          (๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
          (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเ่กิน ๓ ท่าน  
          ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ 
ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้นิสิตดําเนินการแก้ไขและนําวิทยานิพนธ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้ง
ฉบับให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้ความ
เห็นชอบและ ลงนามผลการสอบผ่าน จึงจะถือว่านิสิตได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่าน การสอบที่สมบูรณ์
เพ่ือนําออกเผยแพร่ ต่อสาธารณะโดยตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงการบริหารทีเ่น้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อน 
ด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อา่น และเขียนภาษาอังกฤษโดย 
การใช้ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ 
เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้นําโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
แนวคิดภาวะผู้นําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัย
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน 
และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดปญัญา  ส่วน
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตง่กาย การ
เข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการ
วางตัวในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างการเรียนรู้ 
ทั้งทางภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก 
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้งานที่
จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมไดจ้ริงในเชิงปฏิบัติ 

 

         ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม        
        ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์         
        ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน         
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       ๓. มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 

       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างทีด่ีงามของบุคคลอื่น 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม         
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนดังนี้         
      ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการ 
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย         
      ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม 
และในการวิจัย 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม         
      มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จ การศึกษา  
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
วัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้         
      ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทํางานเสร็จและส่งงานตาม 
กําหนด          
      ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทํางานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน การ
ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทําประโยชน์ต่อสังคม         
     ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสอบ         
     ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล                
     ๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต และประเมิน จาก
ผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 

ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้         
     ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเ่ป็นแกน่ของสาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร์                
     ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร์                
     ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังใน 
ระดับชาติและนานาชาติ         
     ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปญัญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้         
    ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสานให้นําไปสู่วิธีการดําเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการ 



  

มคอ.๒    หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ           27  

 

ทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วเิคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการนําเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพื่อ 
สนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
     ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไมย่ึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน 
เพียงวิธีเดียว         
    ๓. การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม          
    ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน         
    ๕. การทําวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์          
    ๖. การเรียนรู้ทีเ่น้นการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้         
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ 
ดังต่อไปนี้          
     ๑. การทดสอบย่อย          
     ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค         
     ๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม          
     ๔. การนําเสนอผลงาน          
     ๕. การนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้ประโยชน์          
     ๖. การสอบประมวลความรู้          
     ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ          
     ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา         
      ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น และ  
ปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์          
      ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  ที่ 
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร์         
     ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการ 
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง         
    ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค ์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา         
     เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของ
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ผู้เรียนดังนี้           
     ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา          
     ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง           
     ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา         
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้          
      ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา          
      ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ไดร้ับมอบหมาย          
      ๓. การนําเสนอผลงาน         
      ๔. การอธิบาย การตอบคําถาม         
      ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         
      ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได ้  
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม          
      ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
     ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์         
     ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ         
     เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์
ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้         
      ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน          
      ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย 
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย          
      ๓. ฝึกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม          
      ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ         
      ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ         
      ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้          
      ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้านระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง           
      ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน            
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      ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดร้ับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ 
ทํางานวิจัย และการร่วมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
      ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาท่ีสําคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ 
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี         
      ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน การนําเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม         
      ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ 
สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ         
     เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้         
     ๑. จัดการเรียนรายวิชาสมัมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต ทั้งนี้ เพ่ือให้
นิสิตไดฝ้ึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและ นําเสนอ
งานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         
     ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช้ 
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การอภิปราย          
     ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทํางานวิจัย 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ         
     ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้         
     ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลองเสมือนจริง   
     ๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเ่ริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

     แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนาผล
การเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ ผลการเรียนรู้
แตล่ะข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม         
    ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน 
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
    ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน         
    ๓. มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และชุมชน ที่
ตนเกี่ยวข้อง          
    ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอื่น 

ด้านความรู้         
      ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร์         
      ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร์         
      ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ           
     ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาทีก่่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม    
ด้านทักษะทางปัญญา       
     ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น และ   
ปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์          
     ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่ 
เกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร์          
     ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง 
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง         
     ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ 
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ  จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         
     ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้ 
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม          
     ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา ที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
     ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์         
     ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
ด้านทักษะการวเิคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
      ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
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เชื่อมโยงประเด็นปัญหาท่ีสําคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี         
      ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ได ้ อย่างเหมาะสม         
      ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ 
สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ๑.ด้านคุณธรรม ๒.ด้านความรู้ 
๓.ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕.ด้านทักษะการ 
วิเคราะหก์าร
สื่อสาร และ
เทคโนโลย ี

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
วิชาบังคับ  จำนวน ๙  หน่วยกิต                    
๖๐๘ ๑๐๑    พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ ο    ο ο  ο ο ο ο  ο ο ο ο  ο ο ο  

๖๐๘ ๑๐๒    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  ο ο ο ο  ο ο ο ο  ο  ο ο ο  ο ο 
๖๐๘ ๑๐๓   รัฐประศาสนศาสตรใ์นพระไตรปิฎก ο ο  ο  ο ο ο  ο ο ο  ο ο  ο ο  

๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ο  ο ο ο ο ο   ο ο ο  ο ο ο ο ο  

๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ο   ο ο ο  ο ο ο  ο  ο ο ο  ο ο 

๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร ์
                เชิงพุทธบูรณาการ   

ο ο ο  ο ο ο  ο ο  ο  ο ο   ο ο 

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

วิชาเอก  จำนวน ๑๒  หน่วยกิต                    
๖๐๘ ๑๐๔   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ο  ο ο  ο ο ο  ο  ο  ο ο  ο ο  

๖๐๘ ๑๐๕   ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ο ο  ο  ο ο ο  ο  ο ο  ο  ο ο  

๖๐๘ ๒๐๔   นโยบายสาธารณะและการวางแผน       ο ο  ο ο ο  ο    ο ο   ο ο 

๖๐๘ ๒๐๕   การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ    

ο   ο  ο ο ο  ο  ο   ο   ο ο 

รายวิชา ๑.ด้านคุณธรรม ๒.ด้านความรู้ ๓.ด้านทักษะทาง ๔. ด้านทักษะ ๕.ด้านทักษะการ 
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ปัญญา ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะหก์าร
สื่อสาร และ
เทคโนโลย ี

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
วิชาเลือก :  
แผน ก แบบ ก (๒) ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 

                   

๖๐๘ ๒๐๖  การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําแนวพุทธ ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο ο  ο  ο ο 

๖๐๘ ๒๐๗ การวิเคราะห์ข้อมลูทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ο ο ο  ο  ο ο ο ο ο  ο  ο ο  ο ο 

๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο  ο ο ο ο  

๖๐๘ ๒๐๙  การปกครองและการบริหารแท้องถิ่น    ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο  ο ο ο ο  

๖๐๘ ๒๑๐  มติิทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ     ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο ο  ο ο ο  

๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรร์ะหว่างประเทศ ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο ο  ο ο ο  

๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการบรหิาร 
              งานสาธารณะ 

ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο ο  ο  ο ο 

๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐ 
                ประศาสนศาสตร ์

ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο  ο ο  ο ο 

๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย ์
              ภาครัฐในอาเซียน 

ο ο ο   ο ο ο  ο  ο ο  ο ο ο ο  

วิทยานิพนธ์                    
๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์ ο ο ο  ο ο ο  ο ο ο  ο ο ο  ο ο  

สารนิพนธ ์                    
๖๐๘ ๕๐๐   สารนิพนธ์      ο ο ο  ο ο ο  ο ο ο  ο ο   ο ο 
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)         
       เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต         
       การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ 
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 
       ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา  
              การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ์  จะต้อง
สอด คล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก 
ข้อสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัม พันธ์กับการประเมิน 
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ/หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ การ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  
       ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา  
              การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การ ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนําผลที่ไดม้าเป็นข้อมูล
ใน การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี 
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  
             ๑) สภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานทําตรงตามสาขาวิชาหรือใน 
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษา  
             ๒) ตําแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต  
             ๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ 
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เปิดกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
            ๔) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง เปิดกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่ 
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
           ๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  
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          ๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได ้เช่น 
                -   จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่   
                -   จํานวนสิทธิบัตร   
                -   จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ   
                -   จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคก์รที่ทําประโยชน์เพ่ือสังคม 
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
        การประเมินการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) 

 
หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่       
        มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ 
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย  
       -  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน  
       -  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ  
       -  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  
      และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ ปรับตัวเอง
เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม ่
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์         
       ๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ 
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับด้าน 
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์         
      ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย         
      ๒.๓ การมสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม          
      ๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา         
      ๒.๕ ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา 

 
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร     
        จัดให้มีมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทํารายวิชา) แตล่ะรายวิชาที่เปิดสอนใน 
หลักสูตร เปิดทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้        



  

มคอ.๒    หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ           36  

 

        - มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)         
       - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย         
        - มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ของสํานักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม)         
       - มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์         
       - มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ไดม้าตรฐาน         
       - มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์         
       โดยให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเล่ม) ในหัวข้อหลัก ดังนี้     
       - การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์     
       - การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู้      
       - การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
       ๒.๑. การบริหารงบประมาณ         
              คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
      ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม         
             วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิมีความเปิดด้านหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนอย่างพอเพียง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ดังนี้   
             ในปีการศึกษา ๒๕๖3 มี 
                                             ตําราภาษาไทย       ๖,๐๕๘  เล่ม       
                                             ตําราภาษาอังกฤษ     ๓๐๓   เล่ม       
                                             วารสารภาษาไทย       ๕๐   ชื่อเรื่อง       
                                             วารสารภาษาอังกฤษ    ๒๕  ชื่อเรื่อง  
                                             ฐานข้อมูลออนไลน์      ๘๐๐ ชื่อเรื่อง   
            นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เช่น VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่, หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 
และบริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal-Link) และฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม         
             มีการประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์ 
และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
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รายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มสี่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ หนังสือด้วย 
และในส่วนของคณะฯจะมีการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพ่ือให้บริการห้องสมุดย่อยด้วย 
       ๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร         
          มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดประจํา คณะสังคมศาสตร์และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา 
นอกจากนี้มเีจ้าหน้าทีด้่านโสตทัศน์ อุปกรณ ์ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
๓. การบริหารคณาจารย ์
      ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่         
             มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,นิติศาสตร์และวิทยาการจัดการและหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์ 
      ๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร         
             คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ ปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิต เป็นไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค ์
       ๓.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ         
             สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ 
มาให้กับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย 
โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาเอกและมี
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       ๔.๑. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง        
              บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้านรัฐ 
ประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์  หรือด้านการจัดการ 
       ๔.๒. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน         
              บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถ ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก 
๕. การสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่นิสิต 
       ๕.๑. การใหค้ําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต        
             วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดย
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office hours) 
เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการ
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พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้าน    
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตได ้มีการพัฒนาตนเอง 
       ๕.๒. การอุทธรณ์ของนิสิต          
            กรณีที่ นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่นคํ าร้ องขอดู  
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑิต         
     - มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปิดและ การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี  
     - มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้าง (ทุกๆ ปีการศึกษา)    
     - มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทํางานของมหาบัณฑิต เพ่ือให้ไดข้้อมูล ย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน          
       ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม การ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะป ี

 
 
 

ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
๑. การกํากับมาตรฐาน          
    ๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร X X X 

    ๑.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

๒. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
    ๒.๑ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

    ๒.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

    ๒.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังปีการศึกษา 

X X X 
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๓. นิสิต    
   ๓.๑ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

   ๓.๒ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

X X X 

๔. อาจารย ์    
   ๔.๑ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

   ๔.๒ อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

   ๔.๓วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี X X X 
๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
   ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า๓.๕.๑จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X 

๖. บัณฑิต    
   ๖.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

  X 

 
หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      ๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน  
            กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ สอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่ออย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคําถาม
ของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดว้่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือไมใ่นเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน โอกาสต่อไป 

      ๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
             ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงคร์ายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน ในทุก
รายวิชา 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
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      ๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า  
            ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารย์สามารถ ประเมินผลการ
ทํางานได้ต้ังแตเ่ริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเป็นรายบุคคล และสําหรับศิษย์ เกา่นั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เกา่ตามโอกาสที่เหมาะสม 
      ๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ  
            ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ 
มหาบัณฑิต 
      ๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา  
            ดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตร 
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร  
      ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 
คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น คณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
      จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน ภาพรวม และ
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่ออย ในการปรับปรุงย่ออยนั้นควรทําให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้นจะกระทําทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่
เสมอ 
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เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒    หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ           42  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓)  

 ............................................................................... 
 

๑)  วิชาบังคับ 

  ๖๐๘  ๑๐๑   พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์         (๓) (๓-๐-๖) 
      (Introduction to Public Administration)  

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 
พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การ 
บริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นําและการวินิจฉัยสั่ง
การ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบาย
สาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยใน
อนาคต 
  

   ๖๐๘  ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์           (๓) (๓-๐-๖)  
     (Research Methodology in Public Administration)          

     ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ และแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็น
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
      

   ๖๐๘  ๑๐๓   รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก        ๓ (๓-๐-๖)          
     (Public Administration in Tipitaka)  

     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
ประกอบด้วย เรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผู้นํา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารในองค์การ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ ทํางานธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารงาน โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใ์ช้ในสังคมไทย  
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  ๖๐๘  ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์        (๓) (๓-๐-๖)  
     (English for Public Administration)  

     ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการอ่านเอกสารวิชาการขององค์ความรู้
ต่างๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการมุ่งเน้นการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อ Social network และฝึกทักษะต่างๆ จากการการอ่าน การฟัง การเขียน การนําเสนองาน
ผ่านเอกสารทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี้ 
                              

  ๖๐๘  ๒๐๒   การบริหารทรัพยากรมนุษย์                   (๓) (๓-๐-๖)  
     (Human Resource Management)  

     ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา ด้วยการออกแบบ
การวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งตําแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนา
กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม การประเมินผล การ
กําหนดงานหรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและองค์การ ลักษณะทรัพยากร
บุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึงการกําหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษาองค์ประกอบขององค์การ 
สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ ใน
พระพุทธศาสนา 
 

  ๖๐๘  ๒๐๓   สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ       ๓ (๓-๐-๖)    
     (Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration)  

            สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี โดยมุ่งศึกษาการนําหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกต์หรือบูรณาการเพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไป
พัฒนาการบริหารจัดการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคก์รทางพระพุทธศาสนา 
  

  ๖๐๐  ๒๐๕   กรรมฐาน                                          ๓ (๓-๒-๖)  
     (Buddhist Meditation)  

     ศึกษาหลักสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถาฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักต่างๆ ในสังคมไทย โดย
เน้นศึกษาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่
เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
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๒.  วิชาเอก 

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

     ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษา
ค้นคว้า ทางด้านการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุม
ทั้งทฤษฎียุคใหม ่พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับ
การบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบความรับผิดชอบใน
การบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่  บริการสาธารณะ การปกครองและการ
บริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสําหรับผู้บริหารรัฐกิจ 
     

  ๖๐๘  ๑๐๕   ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                            ๓ (๓-๐-๖)  
     (Organization and Management Theory)                        

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญขององค์การและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณี
ตัวอย่างการจัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นที่เกี่ยวกับองค์การประกอบด้วย รูปแบบ โครงสร้าง สายการ
บังคับบัญชาขององค์การภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่ง     การเรียนรู้ การควบคุม 
และการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

  

    ๖๐๘  ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                       ๓ (๓-๐-๖)  
     (Public Policy and Planning)  

     ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ
กําหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและ
วิเคราะห์ นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิ เคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การ
นําแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เน้นถึงนโยบายและแผนงานของ
ภาครฐั รวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา 
      

  ๖๐๘  ๒๐๕   การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ                 ๓(๓-๐-๖)    
     (Public Finance and Budget Administration)              
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     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบ
การคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของ
รัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา การงบประมาณของ 
ภาครัฐ 
  

๓.  วิชาเลือก  

  ๖๐๘  ๒๐๖  การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําแนวพุทธ                 ๓(๓-๐-๖)       
     (Team Working and Buddhist Leadership)    

     ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการทํางาน 
เป็นทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเป็นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน 
ประโยชน์และอุปสรรคในการทํางานเป็นทีม การกําจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ทักษะที่
จําเป็นในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟ้ืนฟูทีมงาน การลดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานเป็นทีม และศึกษาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องผู้นําทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎี
ผู้นําในการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้นําในกระบวนการบริหาร ศึกษาทักษะที่จําเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของผู้นํา ยุคใหม่โดยเน้นภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนาและการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในความ
เป็นผู้นําที่ด ี

  

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

     ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้ง
สถิติ 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 ความปรองดองและสมานฉันท์ ทางการเมือง แนวโน้มและ
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการและการเมืองของไทย ระบบราชการและการเมืองมีส่วนสัมพันธ์กับระบบการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ ์
  ๖๐๘  ๒๐๙      การปกครองและการบริหารท้องถิ่น                       ๓(๓-๐-๖)  
       (Government and Administration)  

     ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอํานาจ ความหมาย ความสําคัญ  และข้อดี
ข้อเสียของการปกครองส่วนแท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนแท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วนแท้
องถิ่น ระบบการบริหารรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนแท้องถิ่น การจัดองค์กรการบริหารงาน
องค์กรส่วนแท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 
ลักษณะองค์การปกครองส่วนแท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่รูปแบบการจัดตั้งโครงสร้างรายได้ อํานาจ หน้าที่ 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนแท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนแท้องถิ่นและแนวโน้มการบริหารส่วนแท้องถิ่นของไทย 

  

    ๖๐๘  ๒๑๐   มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ         ๓(๓-๐-๖)              

      (Dimension Economy and Public Administration)  

     ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค สภาพ
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ การจัดหาและการใช้
ทรัพยากร การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้ า การลงทุน       ปัญญหา
เศรษฐกิจและแนว ทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนําไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจําวันได ้ 
                   

   ๖๐๘ ๒๑๑   สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ          ๓(๓-๐-๖)        
     (Seminar on International Public Administration)  

     สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ตาม
หัวข้อที่กําหนด โดยเน้นรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเป็นสําคัญ 
 
  ๖๐๘  ๒๑๒   สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ         ๓(๓-๐-๖) 
           (Seminar on Development Administration)  

     สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวข้อที่กําหนด โดยเน้นนโยบาย
การบริหารงานสาธารณะที่กําหนดโดยรัฐบาลในสมัยปัจจุบัน 
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   ๖๐๘  ๒๑๓   การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์           ๓(๓-๐-๖)  
     (Directed Studies in Public Administration)  

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

     ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ในมิติต่างๆ เช่น ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ความ
เปิดรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานได้แก่
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นราชการฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน 
การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 
     

๔.  วิทยานิพนธ์  

  ๖๐๘  ๔๐๐   วิทยานิพนธ์                                               ๑๒ หน่วยกิต        
     (Thesis)           

     ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้นในองค์ความรู้ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ์  
                   

  ๕. สารนิพนธ์         

  ๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                    ๖ หน่วยกิต          
     (Research Paper)   

     ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบ 
ข่ายสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผสมรวมประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้
การดูแลแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ 

.............................................................. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน 

1. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน 

วัน/เดือน/ปีเกิด ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
เลขที่บัตรประชาชน ๓ ๑๐๒๐ ๐๐๐๖๔ ๙๗๗ 

 ที่อยู ่ ๕๘/๒ หมู่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๙ ๑๑๔ ๖๓๑๖ 
อีเมล์ witchugon@yahoo.co.th 
 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ วุฒิ สาขา ปีท่ีสำเร็จ สถาบัน 
ปริญญา
เอก 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(รป.ด.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปริญญาโท 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต    
(ร.ม.) 

- ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) - ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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3. ผลงานวิชาการ  
- งานวิจัย   

วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๐). การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในบริบทการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

 
- บทความวิชาการ 

วิชชุกร นาคธน.(๒๕๕๙). ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๑, หน้า ๘๗ – ๙๗.  

วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๑). การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในบริบทการกระจายอำนาจ:ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์.ปีที่ ๖ ฉบับบที่ ๒, หน้า ๑๗๗ – ๑๙๒. 

วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๑). นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารครุ
ศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๕ ฉบับบที่ ๒, หน้า ๑ – ๑๕. 

 วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๒). ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสาร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๘ ฉบับบที่ ๒, หน้า ๑๖๗ – 
๑๗๙. 

 

- หนังสือ 

  วิชชุกร นาคธน. กฎหมายสำหรับระบบการปกครองท้องถิ่นและความรับผิดชอบ
สาธารณะ, ISBN ๙๗๘๖๑๖๔๖๘๓๑๑๒ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๑, จำนวน 259 หน้า, สำนักพิมพ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

  วิชชุกร นาคธน. การบริหารงานภาครัฐ : Public organization administration, 
ISBN ๙๗๘๙๗๔๓๓๗๒๕๑๓ ๒๕๐ , ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๒, จำนวน 607 หน้า, สำนักพิมพ์ศูนย์เรียนรู้การ
ผลิตและจัดกรธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ 

.............................................................. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์   

๑. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล      นายพนิต  ศรีประดิษฐ์    
ตำแหน่งทางวิชาการ               ผูช้่วยศาสตราจารย์     
วัน/เดือน/ปีเกิด    ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๐๒    
บัตรประชาชนเลขที่    ๓  ๔๘๙๙  ๐๐๑๕๓  ๔๔ ๙  
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อ่ได้  เลขที่ ๔๑๒/๑๔  หมู่ ๑๑  ซอยหนองนาเกลือ ถนนธรรม

เจดีย์ ตำบล หมากแข้ง  อำเภอ เมือง  จังหวัดอุดรธานี   
รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐ 

     โทรศัพท์มือถือ              ๐๘๓-๗๙๒๒-๕๕๕   
     E-mail     drpanitsri@gmail.com       
     ID:line    ๐๘๓-๗๙๒๒-๕๕๕    
 
๒. ประวัติการศึกษา  

  
ระดับ วุฒิ สาขา ปีท่ีสำเร็จ สถาบัน 

ปริญญาเอก 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต (รป.ด.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ 

ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(กศ.ม.) 

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปริญญาตรี 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต   
(ศษ.บ.) 

บริหารการศึกษา ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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๓. ผลงานทางวิชาการ   

-  งานวิจัย   

พนิต  ศรีประดิษฐ์,และคณะ (๒๕๕๘). การพัฒนาทักษะชีวิต :การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขใน
สังคมของนักศึกษาครูผ่านเทคโนโลยีสังคมออนไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ๒๕๕๘ (ทุน วช.) 
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช .) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙. จำนวน  ๙๑  หน้า  

พนิต ศรีประดิษฐ์ และคณะ (๒๕๖๑). การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำและแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง “สารและ
สถานะของสาร” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.๒๕๖๑ (ทุน Chevron) โครงการ Chevron Enjoy 
Science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๒ หน้า 

พนิต  ศรีประดิษฐ์ และวิภวานี เผือกบัวขาว (๒๕๖๑). รูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชน
ด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ๒๕๖๑ (ทุน วช.) งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑. จำนวน ๘๘  หน้า 

-  บทความวิชาการ  
พนิต  ศรีประดิษฐ์, (๒๕๕๘), การพัฒนาทักษะชีวิต: การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในสังคม

ของนักศึกษาครูผ่านเทคโนโลยี สังคมออนไลน์. วารสารวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีที่ ๑๐  
ฉบับที่ ๑๐  เลขหน้า ๑-๙ . 

พนิต  ศรีประดิษฐ์, (๒๕๖๒), การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ และแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ อำเภอ เมือง จังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เลขหน้า ๑๒๒-๑๒๙.  

พนิต  ศรีประดิษฐ์, (๒๕๖๒), Communicational Skill Condition and Development 
for Social Happiness of Surindra Rajabhat University Teacher Students through 
Online Social Technology. Veridian E-Journal, Silpakorn University. Vol 12 No 6 Nov-
Dec 2019.  

พนิต  ศรีประดิษฐ์, (๒๕๖๒), รูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร โดยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง คณะมนุษยศาตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ ๗  ฉบับที่ ๒. กรกฎาคม  – ธันวาคม ๒๕๖๒.  

- ตำรา   
พนิต  ศรีประดิษฐ์, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ISBN: ๙๗๘-๙๗๔-

๔๔๘-๖๗๘-๓, ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๘, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์. ๑๘๗  หน้า.  
จำนวนพิมพ์  ๕๐  เล่ม. 



  

มคอ.๒    หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ           54  

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ 

.............................................................. 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สาโรช  เผือกบัวขาว 

 

1. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล   ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว 
วัน เดือน ปี เกิด   ๑ กันยายน ๒๕๐๒ 
เลขที่บัตรประชาชน  ๓๑๐๐๗๐๐๕๗๕๙๔๘ 
สถานที่เกิด   รพ.จุฬา กทม. 
ที่อยู่ปัจจุบัน   ๙๒ หมู่ ๓ ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๓ ๖๖๕๑๙๖๔ 
E-mail     sarojjim@gmail.com 
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ วุฒิ สาขา ปีท่ีสำเร็จ สถาบัน 

ปริญญาเอก 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต (รป.ด.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ปริญญาโท 
ครศุาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) 

บริหารการศึกษา ๒๕๔๖ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

ปริญญาตรี 
ครศุาสตรบัณฑิต   
(ค.บ.) 

ดนตรีศึกษา ๒๕๒๔ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ผลงานวิชาการ 
- งานวิจัย 
สาโรช  เผือกบัวขาวและวิภวานี  เผือกบัวขาว. (๒๕๖๑), .กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt
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(ทุน วช.) งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช .) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐. จำนวน ๑๑๒  หน้า 

สาโรช  เผือกบัวขาว. เฉลียว  บุรีภักดี (๒๕๖๑), แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐. จำนวน ๘๐  หน้า 

สาโรช   เผือกบัวขาวและวิภวานี เผือกบัวขาว (๒๕๖๑). รูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชน
ด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ๒๕๖๑ (ทุน วช.) งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑. จำนวน ๘๘  หน้า 

สาโรช   เผือกบัวขาวและวิภวานี  เผือกบัวขาว.(๒๕๖๒), การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากสับปะรดใน ตำบลศาลาลัยอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑. จำนวน ๗๓  หน้า 

 

- บทความวิชาการ 
สาโรช  เผือกบัวขาวและวิภวานี  เผือกบัวขาว. (๒๕๖๑), .กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเพชรบุรี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอ เพ ีย ง , วารสารวิชาการ  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย    สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ หน้า ๕๐๙ - ๕๒๔.  

สาโรช  เผือกบัวขาว. เฉลียว  บุรีภักดี (๒๕๖๑), แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๖๗๒ - 
๑๖๘๔.   

สาโรช   เผือกบัวขาวและวิภวานี  เผือกบัวขาว.(๒๕๖๒), การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากสับปะรดใน ตำบลศาลาลัยอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, ปีที่ ๙,. ฉบับที่ ๒, หน้า ๑๑๐ – ๑๑๘.  

สาโรช  เผือกบัวขาวและคณะ (๒๕๖๒) รูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนด้านอาหารโดย
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีทื่ ๗ , ฉบับที่ ๒, หน้า ๑ – ๑๑. 

 

- หนังสือ/ตำรา 
 

สาโรช เผือกบัวขาว, การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์, ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๑, สำนักพิมพ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี. จำนวนที่พิมพ์ ๕๐ เล่ม 

 
 
 


