
๑ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 
 



๒ 
 

รายละเอียดของหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อนุมัติในการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๕๙ เมือ่วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และในการประชมุครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมือ่วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๓ 
 

สารบัญ  
    หมวด                   หน้า 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๔ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๔ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๑๖ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๓๔ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๔๙ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๕๐ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๑ 
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๕๕ 
  
ภาคผนวก  
 ก. ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
๕๗ 

 ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๗ 
 ค. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐๖ 
 ฆ. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   ๑. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

   ๒. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๙) ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ 

๑๐๙ 

 ง. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๐ 

 จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๕๔ 

 ฉ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๗ 

 ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๑๖๒ 

 ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการ ๑๖๖ 



๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ฌ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา

และสาขาย่อ ส าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖๙ 

 ญ. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑๗๒ 



๕ 
 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Public Administration Program 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ไทย):      รป.บ.   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public Administration  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.P.A.  
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
- 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวน ๑๔๐ หน่วยกิต  
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 

๕.๑ รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 

   ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
   ๕.๓ ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ 
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  



๖ 
 

 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 การประกอบอาชีพ  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ 
 ๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 
 ๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. เป็นข้าราชการทหาร และต ารวจ  

 ๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑๗ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 



๗ 
 

(๑) คณะสังคมศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา 

 

 (๒) วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

 

 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๙๒๐๑-
๐๐๑๓๐-๑๘-๒ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระมหาบุญเลิศ 
อินทฺปญฺโญ (ช่วยธานี) 

พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ๒๕๔๖ 
รป.ม. การจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๑ 

ID : ๓-๖๔๐๒-
๐๐๒๐๗-๖๓-๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.พิเชฐ  ทั่งโต 

พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
M.A. Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar 

Marathwada,India 
๒๕๓๙ 

Ph.D. Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar 
Marathwada,India 

๒๕๔๙ 

ID : ๓-๖๐๐๔-
๐๐๖๖๒-๔๙-๒ 

อาจารย์ นายเอนก ใยอินทร ์
พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๕๕ 

ID : ๓-๖๒๐๔-
๐๐๘๗๘-๐๔-๕ 

อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค ์

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๗๖๙๙-
๐๐๐๒๙-๙๙-๔ 

อาจารย์ 
นางสาวปิยวรรณ  
หอมจันทร ์

พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID : ๓-๗๒๐๗-
๐๑๐๒๕-๖๘-๗ 

อาจารย์ 
พระมหาสมมาส  
ชุติมนฺโต (พงษ์สุพรรณ) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ๒๕๕๔ 

ID : ๓-๗๒๐๙-
๐๐๘๒๑-๑๖-๕ 

อาจารย์ ดร.ณัฐกร ปังละออ 

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ๒๕๔๖ 
Ph.D. Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar 

Marathwada,India 
๒๕๕๕ 

ID : ๓-๗๑๐๗-
๐๐๐๔๘-๑๓-๖ 

อาจารย์ 
พระครูปลัดปรชีา  
จิรนาโค (บัวผัด ) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ๒๕๕๔ 
พธ.ด. การจดัการเชิงพทุธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๗๒๐๗-
๐๐๓๘๐-๙๗-๑ 

อาจารย์ 
นายเสริมศกัดิ์  
สุขสุชะโน 

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และการเมืองเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๓๐ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ๒๕๔๔ 

ID : ๓-๕๖๐๓-
๐๐๑๑๗-๔๓-๔ 

อาจารย์ 
 

นายปัณณวิชญ์  
แสงหล้า 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ๒๕๔๖ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๑-๕๐๙๙-
๐๐๗๓๕-๑๕-๗ 

อาจารย์ 
พระปริญญา ฐิตธมโฺม  
(จันทะมงคล) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๑-๔๐๐๖-
๐๐๑๑๖-๗๒-๑ 

อาจารย์ 
พระสถิตย์ โพธิญาโณ 
(โพธิ์หล้า) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๕๐๐๕-
๐๐๑๔๖-๒๗-๖ 

อาจารย์ 
นายนพดณ ปัญญา
วีรทตั 

ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๔๑ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ๒๕๔๕ 



๘ 
 

 
 (๓) วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๔๑๒๐-
๐๐๑๓๒-๐๙-๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหาจิตนเรศ  
วุฑฺฒธิมฺโม (ศรีปะโค) 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 
ร.บ. เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๔๓ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๖ 
Ph.D. Public Administration Nagpur University, India ๒๕๕๖ 

ID : ๓-๓๔๐๑-
๐๐๕๕๕-๑๘-๙ 

อาจารย์ 
พระมหาค าพันธ์  
ปภากโร (ภาคสิม) 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธาน ี ๒๕๔๖ 

ID : ๓-๓๓๐๘-
๐๐๗๙๐-๓๑-๘ 

อาจารย์ 
พระครูปลัดศรีอรุณ 
ญาณิสฺสโร (ค าโท) 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ๒๕๕๑ 

ID : ๓-๓๔๐๖-
๐๐๑๕๓-๙๐-๐ 

อาจารย์ นายธรธรรม์ ชินโกมุท 
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ๒๕๒๐ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ๒๕๓๗ 

ID : ๓-๓๓๑๔-
๐๐๓๓๗-๔๔-๗ 

อาจารย์ นายประยงค์ ศรไชย 
วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๒ 

 
 (๔)  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  

รหัสเลข  
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๓๒๑๐-
๐๑๒๓๔-๘๓-๑ 

อาจารย์ 
พระมหายุทธพิชาญ  
โยธสาสโน (ทองจนัทร์)  

พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ 
รป.ม. นโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๖ 

ID : ๓-๓๒๑๐- 
๑๒๐๑๑-๗๕-๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหาวิศิต ธีรว โส 
(กลีบม่วง) 

พธ.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 
M.A. Public Administration Nagapur University,  India ๒๕๔๓ 

ID : ๓-๓๒๐๑-
๐๐๓๗๒-๒๙-๗ 

อาจารย์ 
พระปลัดสุระ ญาณธโร 
(จันทกึ) 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ ๒๕๕๐ 

ID: ๓-๒๑๐๑-
๐๐๘๔๓-๘๕-๒ 

อาจารย์ นายเสือ สชัชานนท ์ พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๔ 
M.A. Sociology Poona University, India ๒๕๒๘ 

ID : ๓-๓๒๐๑- 
๐๐๐๓๘-๒๗-๓ 

อาจารย์ 
พระมหาโชตนิพฐิพนธ ์
สุทฺธจิตโฺต (ผลเจริญ) 

พธ.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา ๒๕๕๑ 

 

 
 (๕) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๕๐๐๑-
๐๑๐๓๕-๔๓-๗ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายศศิกิจจ ์ อ่ าจุ้ย 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๔๘ 

ID: ๐-๖๒๐๑-
๐๐๐๒๖-๖๙-๑ 

อาจารย์ 
 

 นายอาณัติ เดชจิตร 
 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๖ 

ID : ๓-๕๑๐๖-
๐๐๗๘๔-๙๖-๗ 

อาจารย์ 
พระมหาอัมพร  
ชุตินฺธฺโร (พันธุก์า),
ดร. 

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
M.A. Sociology University of Pune, India ๒๕๔๐ 
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๑๐๐๖-
๐๒๙๓๖-๐๘-๓ 

อาจารย์ 
นางสาวสกุณา   
คงจันทร ์

วท.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ๒๕๓๕ 
ศศ.ม. การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ๒๕๔๓ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๕๒ 



๙ 
 

ID :๓-๖๐๐๔ –
๐๐๑๐๓-๕๒-๓ 

อาจารย์ 
 

นางสาวอนงคน์าฏ  
แก้วไพฑูรย์     

ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป-บัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ ๒๕๔๓ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

ID :๑-๖๒๐๑- 
๐๐๐๗๒-๖๒-๖ 

อาจารย์ 
 

นายภาราดร แก้วบุตรด ี
พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๖ 

ID: ๓-๖๐๐๑-
๐๐๖๐๐-๗๗-๗ 

อาจารย์ 
 

ดร.สมบัติ นวลละออง 
 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๕๓ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

  
 (๖)  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๑-๕๑๐๓- 
๐๐๐๐๕-๕๗-๕ 

อาจารย์ 
พระมหาไกรสร  
โชติปญฺโญ (แสนวงค์) 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๒ 
ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๕๑ 
ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๔ 

ID : ๓-๘๔๐๒-
๐๐๗๓๑-๐๔-๙ 

อาจารย์ 
พระมหาอรรถพล 
นริสฺสโร (คงตัน) 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๔๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘ 

ID : ๑-๕๐๙๙-
๐๐๒๗๕-๒๖-๑ 

อาจารย์ 
พระนฤพันธ ์ญาณิสฺสโร  
(สมเจรญิ) 

ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
พธ.บ. ภาษาบาล ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๗ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘ 

ID : ๕-๕๒๐๗-
๐๐๐๑๖-๔๔-๕ 

อาจารย์ นายวสิษฐ์พล กูลพรม 
พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ ๒๕๕๒ 

ID : ๑-๗๓๙๙-
๐๐๒๖๙-๓๒-๔ 

อาจารย์ 
นางสาวป่ินปินัทธ ์
เหลืองพิทกัษ์ 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๕ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘ 

 
 (๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก  

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๖๔๐๑- 
๐๐๘๔๙-๗๕-๙ 

อาจารย์ 
พระศรรีัตนมุนี,ดร.
(ขวัญรกั มหาวายาโม/
เกษรบัว) 

ป.ธ.๙  กองบาลีสนามหลวง ๒๕๓๗ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๔๖ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ๒๕๕๘   

 ID : ๓-๖๕๐๖-
๐๐๔๔๒-๘๗-๙ 

อาจารย์ 
พระครรูัตนสตุาภรณ์
,ดร.(ธีรเดช ธรีวฑฺฒโน/
โพธิ์ทอง) 

ค.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๕๔๓ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๔๖ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ๒๕๕๘   

ID : ๑-๓๐๑๕- 
๐๐๐๑๙-๖๐-๒ 

อาจารย์ 
พระครูปลัดเถรานุวัตร  
(สุเทพ สุเทวเมธี/ 
ดีเย่ียม) 

พธ.บ. การบริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๖๕๐๑- 
๐๐๗๖๙-๔๑-๑ 

อาจารย์ 
นายวรพล  วรสวุรรณ
โรจน์  

ค.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๕๔๓ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

ID : ๑-๖๕๐๑- 
๐๐๐๐๘-๑๐-๓ 

อาจารย์ นายสมปอง  สชีมพ ู
พธ.บ. จริยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๑๐ 
 

 (๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๑-๓๓๑๐- 
๐๐๐๓๒-๒๔-๓ 

อาจารย์ 
พระสมุหอ์ุทัย อทุยเมธี 
(มะโนรตัน์)     

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

ID : ๑-๔๐๙๙- 
๐๐๕๓๘-๕๖-๕ 

อาจารย์ 
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
(สอนเสนา) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๑-๔๔๐๖- 
๐๐๑๓๐-๓๕-๐ 

อาจารย์ 
พระครูสังฆรกัษ์คณิต 
คุเณสโก (ถาแพน
ทอน) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID : ๑-๕๓๐๘-
๙๐๐๐๐-๒๕-๙ 

อาจารย์ 
นายธีรทัศน์ โรจน์กจิจา
กุล 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

ID : ๑-๖๖๙๙- 
๐๐๐๘๑-๖๒-๘ 

อาจารย์ นายธัชพล  ยรรยงค์ 
พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

 
  (๙) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๕๒๐๑- 
๐๐๔๖๑-๗๑-๙ 

อาจารย์ 
พระมหาผดุงศักดิ์ เสส
ปุญฺโญ (สันยศติทัศน์) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ ๒๕๕๐ 

ID : ๑–๕๗๐๔–
๐๐๑๒๒–๖๕–๔                                                     

อาจารย์ นายสมพงษ์ แซ่ทอ้ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๘ 

ID : ๑-๕๗๐๔-
๐๐๑๓๕-๐๔-๗ 

อาจารย์ 
นายวีระพงศ์  
เกียรติไพรยศ 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๕๗๐๑- 
๐๐๔๑๐-๙๒-๘ 

อาจารย์ นายพัสกร  อุ่นกาศ 
กศ.บ. การศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๓๖ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒๕๕๑ 

ID : ๓-๔๕๐๓- 
๐๐๑๐๑-๙๘-๙ 

อาจารย์ 
นายเสพบัณฑิต โหน่ง
บัณฑิต 

พธ.บ. บาลีพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ๒๕๕๖ 

 
 (๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๑๐๒๒-
๐๐๑๗๔-๙๑-๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.สวัสดิ ์ ค าชาย 

กศ.บ. ประวัติศาสตร-์ภูมิศาสตร ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๒๕๑๓ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๑๙ 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๒๕๒๑ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ๒๕๕๑ 

ID : ๓-๑๐๐๖-
๐๒๔๑๑-๗๔-๖ 

อาจารย์ นายสมภพ  สายหยุด 
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศกึษา 
วิทยาลัยครูจนัทรเกษม 
 

๒๕๓๕ 
 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID : ๓–๒๔๐๑– 
๐๐๑๙๑–๑๗–๐ 

อาจารย์ 
พระครโูอภาสปัญญาวร
คุณ (พิน โอภาโส/ตนัทิ
กุล) 

พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ID : ๓–๖๕๐๒– 
๐๐๔๖๔–๑๖-๖ 

อาจารย์ 
พระมหาสหาย 
กนฺตธมฺโม (จ าปา
แก้ว) 

พธ.บ. บาลีพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID : ๑-๒๔๐๗-
๐๐๐๐๑-๗๓-๑ 

อาจารย์ พระมหาปิยะบุตร 
ปญฺญาวฑฺฒโน  
(วงศ์กันทราภัย) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
 

 

 
 (๑๑) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๑-๔๕๙๙- 
๐๐๑๕๓-๘๔-๑ 

อาจารย์ พระวนิัยธรวราวุฒิ 
มหาวโร (ถาวะโร) 

พธ.บ. การจดัการเชิงพทุธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๔๕๑๑- 
๐๐๕๐๗-๒๒-๒ 

อาจารย์ พระมหาอุดร ธมฺมปญฺ
โญ (จ าปางาม) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๓ 

ID : ๕-๔๕๑๔-
๐๐๐๒๑-๓๙-๙ 

อาจารย์ พระครูปริยัตวิรเมธี  
(อชิรวิชญานนัท์ อริย
เมธิโก/ทิพย์มณี) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 
ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

ID : ๑-๔๕๑๓- 
๐๐๐๕๗-๖๑-๕ 

อาจารย์ พระวนิัยธรนริันทร ์ 
จนฺทสาโร (วรรณา) 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๑-๔๕๙๙- 
๐๐๐๙๖-๓๓-๓ อาจารย์ 

นางสาวสกุานดา จัน
ทวารีย์ 

นบ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๕๓ 
นม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๕๕ 

 
 (๑๒) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๒๕๐๒- 
๐๐๙๙๐- ๒๐- ๑ 

อาจารย์ พระพีระพงศ์  
ฐิตธมโฺม (โชตนิอก) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
ร.ม. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๒ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๒๕๐๕-
๐๐๑๗๔-๔๒-๖ 

อาจารย์ พระครูสริิพัชรากร 
(สิริคุตฺโต/หงส์บุญมี) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ๒๕๔๘ 

ID : ๓-๕๗๐๕-
๐๐๕๐๑-๗๒-๖ 

อาจารย์ นายสุพล  ศิริ    พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 
ศศ.ม. นโยบายสาธารณะและการ

วางแผนสงัคม 
มหาวิทยาลัยเกรกิ ๒๕๔๑ 

ID : ๓-๑๐๐๕- 
๐๒๐๕๖- ๓๙- ๑ 

อาจารย์ ดร.กติติวัฒน์  จ าเรญิ
สัตย์    

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๙ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๒ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๑ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ ๒๕๕๘ 

ID : ๔-๔๔๐๑-
๐๐๐๐๒-๑๕-๒ 

อาจารย์ นายแสนสรุิยา  
รักเสมอ    

ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ ๒๕๓๖ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ ๒๕๕๖ 

  
 
 
 



๑๒ 
 

 (๑๓)  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี นครปฐม   
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๗๓๐๖-
๐๐๒๒๖-๘๑-๔ 

อาจารย์ ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ 
ศ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกรกิ ๒๕๒๖ 
ศษ.ม. สิ่งแวดลอ้มศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 
รป.ด. การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน ๒๕๕๓ 

ID : ๑-๕๐๐๑- 
๐๐๐๖๓-๐๔-๐ 

อาจารย์ 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.
สุทธญาณ์ โอบอ้อม 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ ๒๕๕๐ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๒๖๐๑-
๐๐๔๙๖-๗๖-๑ 

อาจารย์ 
 

ดร.ปชาบดี แย้ม
สุนทร 

บบ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๓๙ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ด รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๔๖๐๑-
๐๐๙๖-๗๒๙-๐ 

อาจารย์ 
 

จุฬามณ ีแก้วโพน
ทอง 

วท.บ. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย่ีการ
อาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

๒๕๔๙ 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๑๕๐๑- 
๐๐๕๒๘-๔๙-๓ 

อาจารย์ 
 

พัชราวลัย  ศุภภะ 
 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๙ 
น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๑ 

 

 (๑๔) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รหัสเลข  
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๙๒๙๘-
๐๐๐๑๙-๘๒-๗ 

อาจารย์ 
พระมหาศิริพงษ์  
ฐิตวิรโิย (หมุดด า) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

ID : ๓-๘๔๑๑-
๐๐๐๑๕-๖๕-๒ 

อาจารย์ 
พระมหาดิลกรัศมี  
ฐิตจาโร (วุฒิยา) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
ศศ.ม. การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๗ 

ID : ๓-๘๔๐๒-
๐๐๖๕๑-๒๗-๔ 

อาจารย์ นายบุญรัตน ์ครุฑคง  
ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
ศน.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

ID : ๓-๘๔๑๕-
๐๐๒๔๓-๖๘-๐ 

อาจารย์ นายประสิทธิ์ พันธวงษ์ 
ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
ศน.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

ID : ๓-๘๔๐๑-
๐๐๒๒๓-๔๗-๕ 

อาจารย์ นางสุภาภรณ ์ โสภา 
ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี ๒๕๔๗ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ๒๕๕๐ 

 
 (๑๕) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร   

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๖๒๐๕-
๐๑๐๒๑-๕๘-๑ 

อาจารย์ 
 

พระครวูชิรคุณพิพัฒน์ 
(อเนก คุณวุฑฺโฒ/ 
เตไธสง) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
ศน.ม. พระพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๖๒๐๑-
๐๑๓๑๕-๐๔-๙ 

อาจารย์ 
 

พระครโูกศลวชิรกิจ  
(โกศล วีตโรโค/โทนาดี) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
รป.ม. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ๒๕๔๘ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๖๒๐๗-
๐๐๑๓๖-๗๘-๘ 

อาจารย์ 
 

พระครูสริิวชริานุยุต  
(สายใย จิรว โส/นาคคูณ) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓ 

ID : N 
๑๗๐๐๔๐๘ 

อาจารย์ 
 

พระโกศล มณริตนา 
(ญึม) 

พธ.บ. รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 



๑๓ 
 

ID : ๓-๖๒๙๙- 
๐๐๐๒๑-๒๒-๒ 

อาจารย์ 
 

นายณัฐพงษ์  อิ่มทอง  
      

กษ.บ. การจดัการการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๔๔ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๒๕๔๙ 
น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๔ 

 
  (๑๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๕-๖๖๙๘-
๙๐๐๐๐-๐๖-๒ 

อาจารย์ 
 

พระครูพจิิตรวรเวท  
(มานัส จนฺทสีโล/
มารยาท) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๒ 

ID : ๓-๖๕๐๖-
๐๐๑๐๘- ๔๐-๕ 

อาจารย์ 
 

พระครูพิสทุธิปัญญา
ภิวัฒน์ (นพณัฐ กิตฺติปุญ
โญ/คล้ายผึ้ง) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๒ 

ID : ๓-๖๖๐๑- 
๐๑๐๓๙-๘๔-๐ 

อาจารย์ 
 

พระทฆีทัสสีมนุีวงศ์  
(วิรัช วิโรจโน/วะสะศริิ)                            

ศศ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๕๔๓ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๔๗ 

ID : ๓-๖๑๐๖-
๐๐๒๗๖-๗๙-๑ 

 
อาจารย์ 
 

ดร.สุภางค์พิมพ ์
คล้ายธานี  

บช.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยภาคกลาง ๒๕๔๓ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๗ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๖๖๙๘-
๐๐๑๓๓-๓๗-๑ 

อาจารย์ 
 

นายศราวุธ ปลอดภัย 
  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๖ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ๒๕๕๕ 

 
(๑๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๖๕๐๑-
๐๐๓๑๗-๒๐-๐ 

อาจารย์ ดร.วรีะ  จุฑาคุปต ์
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๖ 
ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ๒๕๔๘ 
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ๒๕๕๒ 

ID: ๕-๖๓๐๒- 
๐๐๐๑๖-๓๓-๐ 

อาจารย์ 
 

พระปลัดสุขสนัต์ 
ยสินฺธโร (เขียวพลอย) 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๔-๑๐๐๕-
๐๐๐๓๙-๕๗-๙ 

อาจารย์ นายอ านาจ  สาเขตร ์
ศศ.บ. การจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ๒๕๓๙ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ๒๕๔๓ 

ID: ๓-๖๓๐๑- 
๐๐๕๗- ๘๘-๐ 

อาจารย์ 
พระมหาจกัรพนัธ์ 
จกกฺวโร (นะวะแก้ว) 

พธ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
ร.ม. สหวิทยาการเพือ่การพัฒนา

ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๓ 

ID: ๓-๖๓๐๑- 

๐๐๕๔๔-๓๙-๗ 
อาจารย์ นายอ านาจ  ทาปิน 

พธ.บ. บริหารรฐักจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
ร.ม. สหวิทยาการเพือ่การพัฒนา

ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๓ 

 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

ที ่  สถานที่เปิดสอน ที่อยู่ 
๑ คณะสังคมศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา   ๗๙ หมู่ ๑  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๓๑๗๐ 
๒ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ๑๓๙ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
๓ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี    หมู่ ๑ บ้านหมากมี่  ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

๓๔๐๐๐ 
๔ วิทยาลัยสงฆ์สุรนิทร์    ห้วยเสนง หมู่ ๘ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
๕ วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์  

 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
๕๐๐๐๐ 

๖ วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู    บ้านสันตน้ธง หมู่ ๒ ต าบลตน้ธง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 
๗ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช   ๒๑๗ หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๘ วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน   ๘๙ หมู่ ๓ ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 
๙ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย      ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 

๑๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๕๘  ต าบลหนา้เมือง   อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐   
๑๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด     ถนนแจ้งสนิท ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 
๑๒ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต าบลหล่มสัก  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด

เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ 
๑๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี    วัดไร่ขิง  ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ 
๑๔ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขต
นครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม 
ผ่านการตรวจประกันการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖
(๕)/ว ๘๕๗ ลงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

วัดพัฒนาราม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 
หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  ซึ่งภายหลังได้ปรับปรุงเป็น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    

๑๕ หน่วยวิทยบริการวิทยาสงฆ์นครสวรรค์ วัด
พระบรมธาตุ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
ก าแพงเพชร   
ผ่านการตรวจประกันการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖
(๕)/ว ๘๒๖ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 
 

วัดพระบรมธาตุ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
๖๒๐๐๐ 
หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ซึ่งภายหลังได้ปรับปรุงเป็น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   



๑๕ 
 

ที ่  สถานที่เปิดสอน ที่อยู่ 
๑๖ หน่วยวิทยบริการวิทยาสงฆ์นครสวรรค์ 

วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 
ผ่านการตรวจประกันการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๑
(๒)/ว ๑๒๔๕ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๘ 

วัดพฤกษะวัดโชติการาม ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัด
พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๑๗ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
วัดท่านา จังหวัดตาก   
ผ่านการตรวจประกันการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๙๑
(๒)/๔๓๘๗  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

วัดท่านา ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่รัฐเน้นการ
บริหารโดยการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ความไม่เข้าใจในการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของกลุ่มผู้มีอ านาจในท้องถิ่นท าให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดต้องถูกน าไปใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ผู้น าท้องถิ่นขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ จึงท าให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหา
ที่กระทบการท ามาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิ ดเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการท างาน ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากร
ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความ
เป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

  ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
 



๑๖ 
 

  ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์   และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการประกอบด้วย ๑. มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ๒. รู้ เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความ
ใฝุรู้ใฝุคิด ๖. มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

  ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน ๓๐ หน่วยกิต  
  (๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

  ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

และวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๗๔ หน่วยกิต  
  ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพ่ือให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
  ๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
  การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและ

ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ภาคผนวก ง) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ภาคผนวก จ) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ (ภาคผนวก ฉ)  ปรับปรุง 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งมีการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระ
งานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณาและกลั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดย
หลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพ่ือหารือเกี่ยวกับการก าหนด
ตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน ก ากับ
ติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

หมวดที่ ๒ 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญาและความส าคัญ 
 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาด าเนินชีวิต มีภาวะผู้น า ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคม
อาเซียน  

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและส่วนรวม สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได ้

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม  
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม 

๑.๒.๔ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา ( ๔ ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ( มคอ .๑  ส าขารั ฐ ประศาสน
ศาสตร์) 

- พัฒนาหลักสูตร โดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล 
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า รั ฐ
ประศาสนศาสตร์  (มคอ.๑ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง

สม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้บริหารองค์กรซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด้ า น ทั ก ษ ะ 
ความรู้  ความสามารถในการ
ท างานในระดับดี 
- เ อกสารและรายง านการ
ประชุมในการปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 



๑๘ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม  

- ติ ดตามความ เปลี่ ยนแปลงความ
ต้องการของสังคม 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ส ถ า บั น / สั ง ค ม ที่ บั ณ ฑิ ต
ปฏิบัติงาน  
- คว า ม พึ งพอ ใ จ ใ นทั กษ ะ 
ความรู้  ความสามารถในการ
ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ  ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ แ น ว พุ ท ธ
ประยุกต์ใช้การปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่สังคม 
- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับ
ทางผลงานทางวิชาการ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ผลงานทางวิชาการที่ ออก
เผยแพร่ 

 
 
 

หมวดที่ ๓ 
 

ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูรระบบการจัดการศึกษา 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้  ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ตามเอกสารภาคผนวก ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารภาคผนวก จ) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๕๑) (ตามเอกสารภาคผนวก ฉ) 

 
 
 



๑๙ 
 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจ านวนหน่วยกิตเทียบ
เคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่มี 

 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 

 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  ภาคต้น   เดือนพฤษภาคม – กันยายน 

  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

          ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ 

(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 

(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 ๒.๓ นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี 
รุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา โดย
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่าน
ช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบ



๒๐ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่
ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมาย 
อีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการก าหนด

เปูาหมายของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการ
ปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ 
ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) 
ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ 
จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอ่ืน รวมทั้งศึกษา
ดูงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สอดแทรกเนื้อหาการ
สอน เอกสารประกอบการสอน และใช้สื่อการสอน
ที่เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มีความเหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนให้แก่นิสิต โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และ
การสรุปความ 

  
 ๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี แยกตามสถานที่ท่ีเปิดสอน 

  ๑) คณะสังคมศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา    

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๙๐ ๑๒๕ ๑๒๕ ๑๒๕ ๑๒๕ 
๒ - ๙๐ ๑๒๕ ๑๒๕ ๑๒๕ 
๓ - - ๙๐ ๑๒๕ ๑๒๕ 
๔ - - - ๙๐ ๑๒๕ 

รวม ๙๐ ๒๑๕ ๓๔๐ ๔๖๕ ๕๐๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๙๐ ๑๒๕ 

    
 
 
 
 



๒๑ 
 

  ๒) วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๖๐ ๗๘ ๗๘ ๗๘ 
๓ - - ๕๘ ๗๘ ๗๘ 
๔ - - - ๕๘ ๗๘ 

รวม ๖๐ ๑๔๐ ๒๑๖ ๒๙๔ ๓๑๔ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๕๘ ๗๘ 

   

  ๓) วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๘๗ ๘๘ 
๔ - - - ๖๐ ๘๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๗ ๓๒๕ ๓๕๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๘๗ 

   
  ๔)  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ 
๒ - ๖๐ ๑๐๘ ๑๐๕ ๑๑๐ 
๓ - - ๖๐ ๑๐๘ ๑๐๕ 
๔ - - - ๖๐ ๑๐๘ 

รวม ๖๐ ๑๗๐ ๒๗๘ ๓๘๓ ๔๓๓ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๑๐๘ 

  
 
 
 



๒๒ 
 

  ๕) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์        

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๕๘ ๗๘ ๘๐ ๘๐ 
๓ - - ๕๘ ๗๘ ๘๐ 
๔ - - - ๕๘ ๗๘ 

รวม ๖๐ ๑๓๘ ๒๑๖ ๒๙๖ ๓๑๘ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๕๘ ๗๘ 

  
 ๖)  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน    

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ 
๒ - ๖๐ ๑๒๘ ๑๒๗ ๑๓๐ 
๓ - - ๖๐ ๑๒๘ ๑๒๗ 
๔ - - - ๖๐ ๑๒๘ 

รวม ๖๐ ๑๙๐ ๓๑๘ ๔๔๕ ๕๑๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๑๒๘ 

   
  ๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก      

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๘๗ ๘๘ 
๔ - - - ๖๐ ๘๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๗ ๓๒๕ ๓๕๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๘๗ 

  
 
 
 



๒๓ 
 

 ๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน      

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๘๗ ๘๘ 
๔ - - - ๖๐ ๘๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๗ ๓๒๕ ๓๕๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๘๗ 

  
 ๙) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย     

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ 
๒ - ๖๐ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ 
๓ - - ๖๐ ๑๐๘ ๑๐๘ 
๔ - - - ๖๐ ๑๐๘ 

รวม ๖๐ ๑๗๐ ๒๗๘ ๓๘๖ ๔๓๔ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๑๐๘ 

   
  ๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  ฉะเชิงเทรา 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 
๓ - - ๕๘ ๘๗ ๘๘ 
๔ - - - ๕๘ ๘๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๕ ๓๒๓ ๓๕๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๕๘ ๘๗ 

  
 
 
 



๒๔ 
 

 ๑๑) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด     

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๘ ๘๙ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๘๘ ๘๙ 
๔ - - - ๖๐ ๘๘ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๘ ๓๒๗ ๓๕๗ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๘๘ 

  
 ๑๒) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์   

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๘๙ ๘๘ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๘๙ ๘๘ 
๔ - - - ๖๐ ๘๙ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๓๙ ๓๒๗ ๓๕๗ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๘๙ 

  
 ๑๓) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี นครปฐม  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๕๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
๒ - ๔๘ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 
๓ - - ๔๘ ๖๘ ๖๙ 
๔ - - - ๔๘ ๖๘ 

รวม ๕๐ ๑๕๐ ๑๘๖ ๒๕๕ ๒๗๗ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๔๘ ๖๘ 

  
 
 
 



๒๕ 
 

 ๑๔) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๖๐ ๗๗ ๗๘ ๘๐ 
๓ - - ๖๐ ๗๗ ๗๘ 
๔ - - - ๖๐ ๗๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๑๗ ๒๙๕ ๓๑๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๗๗ 

   
  ๑๕) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๖๐ ๗๗ ๗๘ ๘๐ 
๓ - - ๖๐ ๗๗ ๗๘ 
๔ - - - ๖๐ ๗๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๑๗ ๒๙๕ ๓๑๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๗๗ 

   
  ๑๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๖๐ ๗๗ ๗๘ ๘๐ 
๓ - - ๖๐ ๗๗ ๗๘ 
๔ - - - ๖๐ ๗๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๑๗ ๒๙๕ ๓๑๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๗๗ 

   
 
 
 



๒๖ 
 

 ๑๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก   

 
๒.๕ งบประมาณตามแผน 

  ๒.๕.๑ งบประมาณรายรับ (เฉพาะส่วนกลาง) (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย (เฉพาะส่วนกลาง) (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ก. งบด าเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. ทุนการศึกษา - - - - - 

๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม (ข) ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ 

จ านวนนิสิต * ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๑๓,๔๐๐ ๑๔,๘๐๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๙,๐๐๐ 
  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒ - ๖๐ ๗๗ ๗๘ ๘๐ 
๓ - - ๖๐ ๗๗ ๗๘ 
๔ - - - ๖๐ ๗๗ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๑๗ ๒๙๕ ๓๑๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๖๐ ๗๗ 



๒๗ 
 

 ๒.๖ ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
 ๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗  

  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร  

  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต   
  รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

  
 
 
 
 



๒๘ 
 

 ๓.๑.๓ รายวิชา : อธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 
๑) รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก  

มีความหมายดังนี้ 
(๑)  เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
(๒)  เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

๒) หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา           (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 



๒๙ 
 

 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุุนชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หน่วยกิต 

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา    ๑๔   หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 



๓๐ 
 

 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป    ๑๒   หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ   ๔    หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 

 ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 ๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๒ หน่วยกิต 

 ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร    (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ   (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา         (๒) (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ๙ หน่วยกิต 

 ๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๕  ประชาคมอาเซียนศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๓๒ 
 

 ๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 

๓. 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  

๖ 
 

หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   
  ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา      

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนการจัดการศึกษา ๔ ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๒ 

๐๐๐ ๑๐๔ 

กฎหมายทั่วไป 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

๒ 

๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๑๐๗ 

๐๐๐ ๑๐๘ 

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปรัชญาเบื้องต้น 
(๒) 
๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๐ ๔ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ ๒ ๐ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๕๑ 

๐๐๐ ๑๕๘ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

ประวัติพระพุทธศาสนา 
(๒) 
๒ 

๑ 
๒ 

๒ 
๐ 

๔ 
๔ 

 รวม ๑๔ (๔)    
          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ ๒ ๐ ๔ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๐๐ ๑๑๗ 

๐๐๐ ๒๑๑ 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

วัฒนธรรมไทย 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 

๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๔๘ 

๐๐๐ ๑๔๙  
พระวินัยปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 

๔ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ 

 รวม ๑๗    

          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 



๓๔ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ ๒ ๐ ๔ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๒ ๐ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๑๔๔ 

๐๐๐ ๑๔๕ 

วรรณคดีบาลี 
บาลีไวยากรณ์ 

๒ 

๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๕๓ 

๐๐๐ ๒๕๙ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
(๒) 
๒ 

๑ 
๒ 

๒ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๐ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 

    

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๗ (๒)    
          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

๐๐๐ ๑๐๑ 

๐๐๐ ๑๑๔ 

มนุษย์กับสังคม 

ภาษากับการสื่อสาร 
๒ 

๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๑๔๖ 

๐๐๐ ๑๕๐ 

แต่งแปลบาลี 
พระอภิธรรมปิฎก 

๒ 

๒ 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๕๔ 

๐๐๐ ๒๖๑ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
๑ 

๒ 

๑ 
๒ 

๒ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ ๒ ๐ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 
    

๔๐๒ ๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๖    
หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 



๓๕ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)     

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 
 

   

๔๐๒ ๓๑๑ 
๔๐๒ ๒๒๐ 
๔๐๒ ๒๒๑ 
๔๐๒ ๓๒๒  

การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 

พุทธธรรมกับการบริหาร   
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๓ 

(๒) 
(๒) 
(๒) 

 

๓ 
๒ 
๒ 
๒ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๖ 
๔ 
๔ 
๔ 

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  (๒) ๒ ๐ ๔ 
 รวม                       ๑๒(๑๐)    

หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)     

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 
 

   

๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๒๒    



๓๖ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)     

๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 
    

๔๐๑ ๔๑๗ 

๔๐๑ ๔๑๘ 

๔๐๒ ๔๑๕ 

กฎหมายปกครอง 

กฎหมายอาญา 

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 
๓ 
๓ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖ 
๖ 
๖ 

๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
    

XXX XXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๒๒    
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)     

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 
    

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๐ ๖ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา        (๒) ๒ ๐ ๔ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
    

XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี     

XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๒๐ (๒)    
หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 



๓๗ 
 

๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้อาจารย์ชดุเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ดูจากหมวดที่ ๑ 
ข้อ ๙.๑) 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 - ไม่มี 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๑๖) เป็นวิชาที่นิสิต

ได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการเมือง และการบริหารที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางการ

บริหารและน าไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
  ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยก าหนด

เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วม

ฟังการน าเสนอผลการศึกษา 



๓๘ 
 

  ๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
  ๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา

ทุกคน ผ่านคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หมวดที่ ๔ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอรายงาน  เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ด ี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น  การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปใช้ในการท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนใน
สังคมได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตน
และส่วนรวม 

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอก
ชั้นเรียน 

๑) ประเมินโดยผู้ สอนและเ พ่ือน  
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
๒) ประเมินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของ
บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 

๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
 ๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ความรู้ 
๑ )   มี ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ น
หลักการของแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑) บรรยาย 
๒) ปฏิบัติการ 
๓) ฝึกปฏิบัติ 
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน 

๑) สอบ 
๒) รายงาน 
๓) แฟูมสะสมงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า

ของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ ยน ไปตามสถานการณ์ ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓ )  ต ร ะหนั ก รู้ ถึ ง ง าน วิ จั ย ใ น
ปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและ
ท าความเข้า ใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม 
๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิ บั ติ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดการ เ รี ยนรู้  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๓) มี ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ใ น รู ป
รายงาน  โครงงาน  และน าเสนอ 
๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพ
จริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจารณ์  และน าเสนออย่าง
เป็นระบบ  เช่น  รายงานกรณีศึกษา  
การปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  พฤติกรรม
การ เรี ยนรู้   ในชั้น เรียน  การวัด
ประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์  ด้วย
การ น าความรู้ทางหลักการ  ทฤษฎีไป
ปรับประยุกต์ เ พ่ือแก้ปัญหาอย่ าง
เหมาะสมมีเหตุผล 

๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้  แนวคิด 
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์  

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(๑)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความ
รับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม 
๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน   
และผู้เรียนกับผู้สอน 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ การจัดการ
อารมณ์  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคลอื่น 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้เรียน 
ระหว่างการเรียนการสอน                  
และการท างานร่วมกับเพื่อน 
๒) ประเมินจากผลงานของ
ผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐาน
ของตนเองและบริบทของกลุ่ม 



๔๑ 
 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และ
การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ  

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน  และบุคคลอ่ืนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

๑) ประเมินจากความสามารถ
ในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          
หรือคณิตศาสตร์ 
๒) ประเมินจากความสามารถใน
การสื่อสาร  การอธิบาย  การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
๓) ประเมินจากผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนมอบหมาย 

๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓) สามารถสื่อสารประเด็นทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔.๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ รายวิชา                   
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
 ๔.๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
 
 



๔๒ 
 

  ๒) ด้านความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
      (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
                   (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
                   (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                   (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้
     (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
  



๔๓ 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชา ( Curriculum  Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                     
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    General Law                     
๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

Technique of Higher Learning                     

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น   Introduction to Philosophy                     
๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป      Religions                     
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร   Language and Communication                     
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics                     
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น     Basic Mathematics                      
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    Introduction  to  Logic                     
๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวจิัย  Basic Statistics and Research                     
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government                     

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  Economics in Daily Life                     
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    Man and Environment                     
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   Current World Affairs                     



๔๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Basic English                     
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      Advanced English                     
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   Basic Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       Basic Thai                     
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          Advanced Thai                     
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น     Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุุนชั้นสูง        Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      Basic Hindi                      
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา        Life and Psychology                     
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 

Physical Science and Technology                     

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ 
 

สันติศึกษา   Peace  Education 
                    



๔๕ 
 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า   Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  Good  Governance                     

   
 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

๔.๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         (๑)  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒)  ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓)  สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
                   (๔)  มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
                   (๕)  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
   ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                   (๔)  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้
     (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



๔๗ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จรยิธรรม



๒. ความรู้


๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกติ                     
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต                    

๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี      Pali Literature                            
๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์              Pali Grammar                  
๐๐๐  ๑๔๖ แต่งแปลบาลี            Pali Composition and Translatio                       
๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษาTipitaka Studies                
๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก               Vinaya Pitaka             

๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka                 
๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka                 
ข. กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกติ                    

๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  History of Buddhism          

๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา   
Buddhist Festival and Traditions                   

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  Thai Sangha Administration            
๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   Dhamma in English            
๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ    Research and  Literary Works on Buddhism                         
๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

Dhamma Communications            



๔๘ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จรยิธรรม



๒. ความรู้


๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                 
๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                           
๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                    
๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    Buddhist Meditation IV                       
๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    Buddhist Meditation V                   
๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    Buddhist Meditation VI                    
๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    Buddhist Meditation VII                        

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 ๔.๓.๓ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ  
  ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๒  ข้อดังนี้ 

(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ง
ส่วนตนและส่วนรวม 

(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 

๒) ด้านความรู้ มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จ านวน ๓ ข้อดังนี้ 
(๑)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ

ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์

ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    ๓) ด้านทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน ๒ ข้อดังนี้ 
      (๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
      (๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ 

(๑)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์  

(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓ ข้อดังนี้ 

(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และ
การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  

(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภา พ



๕๐ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

   รหัสวิชา รายวิชา 
 ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑. วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Political Science) 

             

๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Public Administration) 

             

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Administration Theory) 

             

๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organizational and Public Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Policy and Planning)  

             

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
(Human Resources Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Budgeting and Fiscal Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖) 
(Development Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Project Management)  

             

๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Organizational Behaviors) 

             

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์   ๓ (๓-๐-๖) (Strategic 
Management)  

             



๕๑ 
 

   รหัสวิชา รายวิชา 
 ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์              

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) (Administrative Law)               
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖) (Criminal Law)               
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖) 

(Local Fiscal Management)  
             

๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Government organizations Management)  

             

๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบรหิาร   ๓ (๓-๐-๖) 
(Administration Morality)  

             

๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
(Research Methodology for Public Administration)  

             

๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
(English in the Field of  Public  Administration)  

             

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) 
(Independent Study on Public Administration)  

             

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
(New Public Management)      

             

๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน  ๓ (๓-๐-๖) 
(ASEAN Human capital management)  

             

๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Problems in Public Administration)  

             

๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร     (๒) (๒-๐-๖) 
(Buddha Dhamma and Administration)  

             

๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๖) 
(Public Administration  Science in Buddhism)               



๕๒ 
 

   รหัสวิชา รายวิชา 
 ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (๒) (๒-๐-๖) (Public Administration in Buddhist 
Literature)  

             

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (๒) (๒-๐-๖) 
(Human Resource Management in  Buddhist Approach)               

๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๖) 
(Buddhist Good Governance)    

             

๓. วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์              
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

(Introduction to International Relation)               

๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
(Law of Criminal Procedure)               

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน  ๓ (๓-๐-๖)  (Law of Witness)              
๔๐๒ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  

(ASEAN Community Studies)                 

๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓
(๓-๐-๖)  (The principle of decentralization to local 
governments)  

             

๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
(Technical Management in Public Administration)               

๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓ (๓-๐-๖) (Planning and Strategic Management for 
Local Development)  

             

๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 
(Good Governance for the Administration)               



๕๓ 
 

   รหัสวิชา รายวิชา 
 ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

(Mobilization and mass social movements)               

๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเส่ียง    ๓ (๓-๐-๖) (Risk Management)               
๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 

(Public Knowledge Administration)               

๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน    ๓ (๓-๐-๖)  (Labour Law)              
๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นควา้ต าราเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตร์  

๓ (๓-๐-๖)  (Reading in Public Administration)               

๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Digital for Public Administration)              

๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Public Administration)               

๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖) 
(Administration of Thai Local Governmental 
Organization)  

             

๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Management Information System)               

๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททาง
สังคม ๓ (๓-๐-๖)  (Management of natural resources 
and the environment in a social context)  

             

๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
(Anti Corruption in Public Sector)               

 
 

 



๕๔ 
 

หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

     

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารภาคผนวก ง) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 ๒.๑ การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) 
  ๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการ
สอน   
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพ่ือ
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
  ๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา   
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังส าเร็จการศึกษา เน้นการ
ท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน   
  หลักสูตรก าหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน  
การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดย
คณาจารย์ นิสิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้
บัณฑิต  

 ๒.๒ การทวนโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันได 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
เขียนบทความสรุปความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นที่ตนสนใจ 

  ๒) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดท าแผ่นภาพ
ความรู้ (Info graphic) เพ่ือแบ่งปันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เผยแพร่แก่สาธารณชนในสื่อออนไลน์  

  ๓) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสอบประมวล
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทางสังคม 



๕๕ 
 

  ๔) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งรายงานเชิง
วิพากษ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

  ๕) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตส่งรายงานการ
วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับสมรรถนะที่ส าคัญ และสมรรถนะที่มีอยู่ในการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๖) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งโครงร่างสาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาตรี 
  ๗) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอรายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  ๘) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดท าโครงการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  

(๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  

หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน 
 ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง



๕๖ 
 

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

  ๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  ๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
  ๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่

ส่งผลให้อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  ๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
  ๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
 

หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้รอง
คณบดีฝุายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ า ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

 
๒. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 คณะสังคมศาสตร์ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผล
การส ารวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
๓.๕ (จากระดับ ๕)     
 
 
 



๕๗ 
 

๓. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้อง
มีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทาง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
  ๑) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
เพ่ือให้นิสิตทีม่ีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
  ๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ
ผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ
ได ้
 ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
๔. อาจารย ์

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์  โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และความมุ่งมั่น
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร  
 ๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 



๕๘ 
 

ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ
ให้ได้ ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ต ารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ 

เรื่องต่อปี 
ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความ 
พึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตร มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจั ดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา 

ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการก ากับให้อาจารย์ทุก
ท่านจะต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา(มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร(มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 



๕๙ 
 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นให้
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดย
มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
เกณฑ์การประเมิน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

X X X X X 

(๓) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 
 

X X X X X 



๖๐ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีที่ต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละป ี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 



๖๑ 
 

หมวดที่ ๘ 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้าน
กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และ
ก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าว
สามารถท าโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ประธานหลักสูตร(ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีม
ผู้สอน  และภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับ
สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะส ารวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มบัณฑิต 
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๓) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 ๔) ประมวลข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ 
 ๕) น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 ๖) จัดท าหลักสูตรปรับปรุงโดยการน าข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม
หลักสูตรที่ก าลังด าเนินการปรับปรุง 
 ๗) น าหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 



๖๒ 
 

 ๘) จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๙) จัดส่ง สกอ.เพ่ือรับรองมาตรฐาน 
 ๑๐) น าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 ๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากน าหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีส าหรับการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะท าให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะ
ปรับปรุงทุก ๕ ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

  หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               ๓๐ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ๑๐๔ 
       ๒.๑ วชิากลุ่มพระพุทธศาสนา                             

      ๒.๒ วชิาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์                              
      ๒.๓ วชิาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์                             
      ๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์                        

๓๐ 
๓๓ 
๓๒ 

๙ 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖ 

รวม          ๑๔๐ 
 หมายเหตุ : วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกติ รายวิชาทั้งหมดใช้ร่วมกันกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต   
          ๑.๑ วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  (Man and Society )                                         ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป (General  Law) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ

ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

 

๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(Technique  of  Higher  Learning) 

 (๒)(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

 

๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction  to  Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 

๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป (Religions) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และ
ท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร (Language  and  Communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
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๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Linguistics)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ 

ลักษณะทั่ว ไปของภาษา ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับสัทศาสตร์  (Phonetics)  
สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic  Mathematics) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้

ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การ
สมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การ
เท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์
เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  
อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การ
ด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  
แมตริกซ ์

 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Logic) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์

ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ        
บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก 
กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  (Basic  Statistics  and  Research)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง

ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  
ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

          
 
 
 
 



๖๗ 
 

  ๑.๒  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics  and  Thai  Government)                     ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
ทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคา
ในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและ
สถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 

๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man  and  Environment) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current  World  Affairs) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  

การใช้ กาล  (Tense)  การสร้ า งประโยค (Sentence)  การ ใช้ บุ รพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่ สัม พันธ์กัน  เน้นด้านการอ่านและความเข้า ใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 

๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เน้นการอ่าน  การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
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๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ

เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก  ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น (Basic  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  

ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต  แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 

๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  

หน่วยค าระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ     
การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

 

๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 

ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง  (Advanced  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัย

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 



๖๙ 
 

๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 

ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุุน และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advanced  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุุน เน้นการสนทนาโดยอาศัย

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบ

ประโยค  ฝึกการฟัง อ่านเขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐาน
ที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง (Advanced  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดย

อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม (Man  and  Civilization) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา (Life  and  Psychology) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ

ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 



๗๐ 
 

๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา  (Physical  Science  and  
Technology) 

  ๒(๒-๐-๔) 
 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ใน
ยุคสมัยต่างๆความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทาง
การเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  
การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Introduction to 
Computer  and  Information  Technology) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
การประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัย
คุกคามและความม่ันคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

 

๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา (Peace  Education) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการปูองกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรงอีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนา
และชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า (Leadership) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งาน

ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทรผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณาโดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 

 



๗๑ 
 

๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี   (Pali  Literature) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค 

การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  
อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก ์กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 

 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี (Pali Composition and Translation) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม

หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปล
บาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 

 

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา(Tipitaka Studies) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษา

วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุล
วรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
 

 



๗๒ 
 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือก

ศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร 
อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย คือ   
ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดย
อาศัยอรรถกถา  และฎีกาประกอบ 

 

๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  

เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูปและนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถา
และฏีกาประกอบ     

 

ข. กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและ
ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

 

๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Festival and Traditions) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของ
เทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย (Thai Sangha Administration) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง

ปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

 

๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ(Dhamma in English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 

และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 



๗๓ 
 

๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ (Dhamma  communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การ

พูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถา
ธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

 

๐๐๐ ๒๖๓   
 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแต่อดีตจนถึ งปั จจุ บัน   วิ เ คราะห์ ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระ
สิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ
พระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของ
พระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. 
ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (Buddhist Meditation I) (๒)(๑-๒-๔) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

 

๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (Buddhist Meditation II) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   

และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และ
วิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญ
ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด 
๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (Buddhist Meditation III) (๒)(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร 

วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 



๗๔ 
 

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (Buddhist Meditation IV) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 

กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V) (๒)(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเ กิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ ์

 

๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ

มหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ 
ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ (Buddhist Meditation VII) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้

สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  ส่งและ
สอบอารมณ ์

 

 
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  (Introduction to Political Science)          ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ

ศาสตร์ทางสังคมอ่ืนๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอ านาจ การใช้
อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อ านาจกับกฎหมาย สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคม
นานาชาติ 

 

๔๐๒ ๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
(Introduction to Public Administration)               

๓ (๓-๐-๖) 

 

 



๗๕ 
 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถาน
และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย 

 

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory) ๓ (๓-๐-๖)   
 ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

องค์การสมัยดั้งเดิมถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรใน
องค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่ก าหนดพฤติกรรมการท างาน
ของมนษุย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การ
ที่มีต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ 

 

๔๐๒  ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ 
(Organizational and Public Administration) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความส าคัญขององค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการ
บริหาร กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
โครงสร้างและการออกแบบองค์การภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 

 

๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  (Public Policy and Planning) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและ

วิธีการก าหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การน านโยบายไป
ก าหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของการวางแผน และให้มี
การศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนของ
ประเทศไทย 

 

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักส าคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ท างาน สิทธิประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ ขวัญก าลังใจในการท างานและแนวโน้ม 

 

๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
(Public Budgeting and Fiscal Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของประเทศ 
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

 



๗๖ 
 

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา  (Development Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัย

แวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา 
องค์การที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ ปัญหาพ้ืนฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 

 

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  (Project Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ การจัดท าโครงการ การบริหาร

ทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การก าหนดเปูาหมายและวิธีการในการประเมินผลของ
โครงการ และให้มีการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศ
ไทย โดยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพ่ือน าไปสู่การบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

 

๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behaviors) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน  พฤติกรรมองค์การกับ

สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  
พ้ืนฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ 
ก าลังใจและความพึงพอใจในงาน พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม  การสื่อสารและการตัดสินใจ
ของกลุ่ม  ภาวะผู้น า อ านาจและการเมือง  ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 

 

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖)   
 ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการเพ่ือความส าเร็จขององค์กร การบริหารเชิง
ปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร การเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความพร้อม การพัฒนาระบบคุณธรรมของนักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ์ 
กิจกรรมการดูงานและอ่ืนๆ 

 

 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  (Administrative Law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของกฎหมายปกครอง การบริการ

สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย 
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการจัดตั้งศาล
ปกครองของไทย 

 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  (Criminal Law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับ

กฎหมายอาญา การพยายามกระท าความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระท าความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอีก
ด้วย 

 

๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (Local Fiscal Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และ

รายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง
ท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการ
สาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการ
คลังของท้องถิน่ 

 

๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ (Government Organizations Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐ

สมัยใหม่ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร มีการสร้าง
แผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ขององค์การ 
เพ่ือให้เห็นช่องว่างของความแตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบันกับองค์การที่ควรจะ
เป็นในอนาคต หลังจากนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์การ เพ่ือที่จะน าจุดแข็งขององค์การมาผลักดันการพัฒนาองค์การ 
โดยมีกลไกการควบคุมทิศทางที่แน่นอน โดยอาศัยหลักการดังนี้  ๑.ก าหนด
เปูาหมาย (Goal Sating) ๒.ความเข้าใจในสถานการณ์ (Understand 
Relations) ๓.การปรับปรุงสัมพันธภาพ (Improving Relations) ๔.ให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking) 

 

 

 



๗๘ 
 

๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  (Administration Morality) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐานทางการสร้างระบบ ก ากับ และ

ตรวจสอบ ซึ่งค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยน าพุทธธรรม
ประกอบด้วย หลักอิทธิบาท๔ หลักพละ๕ หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร
ธรรม และหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมทางการบริหาร 

 

๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Research Methodology for Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา 
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดท า
โครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย 

 

๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
(English in the Field of  Public  Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และส านวนที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และฝึกการใช้ศัพท์และส านวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึกการ
อ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อความ 
เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Independent Study on Public Administration) 

๓(๐-๖-๖) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอ่ืนโดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  (New Public Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ 

๒๑ โดยศึกษาถึงความส าคัญของผู้น ากับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย การ
จัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Human Capital Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดของการจัดการทุนมนุษย์ ภายใต้หลักการ
จัดการทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ และนโยบายการ

 



๗๙ 
 

บริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน ทิศทางการพัฒนาฝีมืองาน การ
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายฝีมือแรงงานในประชาคมอาเซียน ศึกษาผลของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม ๓ เสาหลักอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน แนวทางที่สร้างสรรค์ในการปรับตัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ให้อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข มุมมองต่ออนาคตของประชาคมอาเซียน 

๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  
(Seminar on Problems in Public Administration) 

๒ (๒-๐-๔) 

 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสน
ศาสตร์ของประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การ
คลัง การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะ
กรณีเกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของ
ต่างประเทศ 

 

๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร  ( Buddha Dhamma  and Administration) (๒) (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร บทบาทด้านการบริหารของ

พระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรม
และจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 

๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
(Public Administration Science in Buddhism) 

(๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฎก ต าราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการ
สมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Public Administration in Buddhist Literature) 

(๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จัก
กวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์หลักการ
บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

 

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
(Human Resource Management in  Buddhist Approach) 

(๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับศึกษาปรัชญา ความเป็นมา 
แนวคิด การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การ

 



๘๐ 
 

บรรจุแต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน 
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Good Governance) 

(๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิ
บาลในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธส าหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

 

 
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๙  หน่วยกิต 

๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(Introduction to International Relation) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของการเมืองระหว่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้างของ
ระบบการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และ
การทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้
ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติกฎหมายสถาบันระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (Law of Criminal Procedure) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ตั้งแต่อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูองคดีอาญา 
มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา การจับ การค้น 
ควบคุม ขัง จ าคุก ปล่อยชั่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวนและ
สอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟูอง
คดีอาญา การไต่สวนมูลฟูอง การพิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การ
บังคับคดี การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ และ
พยานหลักฐานในคดีอาญา 

 

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Witness) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟัง

พยานหลักฐาน การน าสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องน าสืบด้วยพยานหลักฐาน 
พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก 
การน าสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยาน

 



๘๑ 
 

บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีน าสืบพยานโดย
หลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

๔๐๒ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา  ( ASEAN Community Studies ) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการภูมิภาค และ
ป ร ะ ช า ค ม ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง กั บ พ ล วั ต ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง อ า เ ซี ย น 
อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค   ความส าเร็จและ
ข้อจ ากัดของอาเซียน   ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 
สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม 
สันติภาพและเสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติ
ธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน 

 

๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(The Principle of Decentralization to Local Governments) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจ จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมี
ลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่
ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็นการถ่ายโอนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการด าเนินการ 

 

๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Technical Management in Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใน
การบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพ่ือการบริหารงานสมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(Planning and Strategic Management for Local Development) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการ
บริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น การ

 



๘๒ 
 

บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุท ธ์ 
(Strategic decision making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ 
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การ 
ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม 
เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่
ส าเร็จรูป ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากร
ในองค์การ มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การ
เข้าใจตรงกัน 

๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร 
(Good Governance for the Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรร
มาภิบาลกับสังคมไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักธรร
มาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การ
บริหารจัดการยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

 

๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Mobilization and Mass Social Movements) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยเริ่มจากบริบทของสภาพปัญหาทางสังคมที่น าไปสู่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา ส าหรับการแข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ การประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การ
แสดงผลของการประนีประนอมในรูปของนโยบายสาธารณะ การบังคับใช้
ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมาจากการระดมมวลชนและ
การเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการในการปูองกัน

อ านาจและทรัพย์สินโดยการลดโอกาสของการสูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง 
การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยงและ
บันทึกการบริหารความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือการคาดการณ์
และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสี่ยง 
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๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ 
(Knowledge management in public sector organizations) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในกระบวนการจัดการความรู้มี ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑) 
การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับ
นโยบาย ขอบเขตและเปูาหมายขององค์กร ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ 
การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่ง
รวบรวม ๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้
เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน ๔) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มี
ความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ๕) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้าง
แหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
คือ การน าความรู้เข้าสู่ เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้
ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น ๗) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 

 

๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน  (Labour Law)  ๓ (๓-๐-๖)   
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การ

ของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่ก าหนด ให้นายจ้าง 
ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การจ้างงาน 
และการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

 

๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Reading in Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องที่เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ  (Digital for Public Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลังแห่งการ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  (Seminar on Public Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้  

๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
(Administration of Thai Local Governmental Organization) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการ
บริหาร รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กรและ
การบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้ม
การบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

 

๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 
(Public Management Information System) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ภาครัฐ องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐ 
แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการบริหารภาครัฐ 

 

๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม 
(Management of natural resources and the environment in a social 
context) 

๓ (๓-๐-๖) 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริบททางสังคม หลักการและองค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กระบวนการยุทธวิธีในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาทของภาครัฐเรื่องการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยน าประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและ
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทของรัฐทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบาง
ประเด็นเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องการอาศัยความ
ร่วมมือจากนานาชาติเพ่ือก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 



๘๕ 
 

๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ  (Anti-Corruption) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือ

การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ  
สนับสนุน  เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่
เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตที่ท าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    มีจ านวน ๓๐ หน่วยกิตนสิิตทกุคณะต้องศึกษาจ านวน     
๓๐ หน่วยกติ จากกลุม่วิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
    ๑)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         ๘      หน่วยกิต 
 ๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ๘      หน่วยกิต 

 ๓)  กลุ่มวิชาภาษา                 ๘      หน่วยกิต 

 ๔)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    มีจ านวน ๓๐ หน่วยกิตนสิิตทกุคณะต้องศึกษาจ านวน     
๓๐ หน่วยกติ จากกลุม่วิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
    ๑)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         ๘      หน่วยกติ 
 ๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ๘      หน่วยกิต 

 ๓)  กลุ่มวิชาภาษา                 ๘      หน่วยกิต 

      ๔)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖  หน่วยกิต 

 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ๘ หน่วยกิต กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ๘ หน่วยกิต  
ก. วิชาบังคับ  ๔ หน่วยกิต 

     ๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม          ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป          ๒ (๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต 

    ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ๒(๒-๐-๔)  
 ๐๐๐ ๒๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๐๖ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 

ก. วิชาบังคับ  ๔ หน่วยกิต 

   ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป               ๒(๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต 

    ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน   ๒(๒-๐-๔)  
 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน            ๒(๒-๐-๔) 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ๘  หน่วยกิต กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ๘  หน่วยกิต  
ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒)(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น            ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป                ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับโดยไม่
นับหน่วยกิต 

ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย         ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา        ๒ (๒-๐-๔) 

ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒)(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป                 ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                 ๒ (๒-๐-๔) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต 
   ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย         ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา                   ๒(๒-๐-๔) 

 

กลุ่มวชิาภาษา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวชิาภาษา ๘ หน่วยกิต  
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต 

   ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต 

   ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 
 



๘๘ 
 

 ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต (ให้เลอืกเรียน ๑ ภาษา) 
 ๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษช้ันสูง     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง           ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาเวียดนามชั้นสูง          ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๒ ภาษาพม่าเบื้องต้น             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๓ ภาษาพม่าช้ันสูง                ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๔ ภาษามาเลยเ์บื้องต้น         ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๕ ภาษามาเลย์ชั้นสูง             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๖ ภาษาลาวเบื้องต้น             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๗ ภาษาลาวช้ันสูง                ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนช้ันสูง                 ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น           ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุุนช้ันสูง              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๒ ภาษาเขมรเบื้องต้น           ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๓ ภาษาเขมรชั้นสูง              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง               ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น          ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๗ ภาษาเกาหลีช้ันสูง             ๒(๒-๐-๔)   

 ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต (ให้เลอืกเรียน ๑ ภาษา) 
   ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)   
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง                 ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง               ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น                   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนช้ันสูง                      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น                ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุุนช้ันสูง                 ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น               ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง                  ๒(๒-๐-๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต  
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น          ๒(๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก  ๒ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  
     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 

     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๓ สาธารณสุขมูลฐาน            ๒(๒-๐-๔) 

ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต 

   ๐๐๐ ๑๓๘ สถิตเิบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น                ๒(๒-๐-๔) 
ข. วิชาเลือก ๒  หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม                 ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                      
                                           ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
     ๒(๒-๐-๔) 

 

 
 



๘๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Society) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ
มนุษย์และสังคมตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธ
ศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลัก
ธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธี 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Society) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ
มนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธ
ศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลัก
ธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
 (General Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป       ๒(๒-๐-๔) 
 (General Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง  พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government) 
              ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 

 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การท างานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
              ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต  ประจ าวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไก
ราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

คงเดิม 

 



๙๐ 
 

๐๐๐ ๒๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)                    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)                    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

เปลี่ยน 
รหัส 
 

๐๐๐ ๒๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      ๒(๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  

 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก ประ เทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธ ศาสนา กับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน         ๒(๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  

  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

เปลี่ยน 

รหัส 
 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนเป็นกลุ่ม การ
เรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์  
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
  (Technique of  Higher  Learning) 
  ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์ 

ไ ม่ นั บ
หน่วยกิต 

เนื้อหา 
คงเดิม 
 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญาและสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก  

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy) 
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
 (General  Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 
หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ  
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน  อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก   วิธีการเผยแผ่

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
 (General  Religions) 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ 
คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง 
ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่

 

คงเดิม 



๙๑ 
 

ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา  และท่าที่ของศาสนา 
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ปฏิปักษ์ต่อกัน  วิภาคการ
นิยามความหมาย  ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล 
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตต
ลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ  
ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาทิน วิภาษวิธีของนาคารชุน  
เปรี ยบ เที ยบความ เหมื อนและความต่ า ง ระหว่ า ง
ตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น            ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic) 
  ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค 
การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล 
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
และวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้า
ในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ ตะวั นออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 

เนื้อหาคง
เดิม 
 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา   
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย           ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม      ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization) 
  ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้ ง แ ต่ ส มั ยก่ อนประวั ติ ศ า สตร์ จนถึ ง สมั ยปั จ จุ บั น 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของ
สังคมตะวันออกและ ตะวันตกที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การแลก เปลี่ยนกัน
ระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตกและ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม           ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้ ง แ ต่ ส มั ยก่ อนประวั ติ ศ า สตร์ จนถึ ง สมั ยปั จ จุ บั น 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
สังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

คงเดิม  

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา             ๒(๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology) 
             ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต 
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิ เคราะห์

๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology) 
  ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต 
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์

เนื้อหาคง
เ ดิ ม  แ ต่
เ ป ลี่ ย น
รหัส 
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คุณสมบัติของจิตใจในลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
 (Language and Communication) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การ
อ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทย เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์  การเขียนจดหมาย ย่อความ 
เรียงความ โวหารต่างๆ การพูด การสนทนา บรรยาย 
อภิปราย มารยาทในการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง 
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
 (Language and Communication) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการ
สื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์  การเขียนจดหมาย ย่ อความ 
เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย 
อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง 
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

คงเดิม 

 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics) 
             ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ 
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับสัทศาสตร์  (Phonet ics)  สรศาสตร์ 
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักการ
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น         ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics) 
          ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ 
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย วกั บสั ทศ าสตร์  ( Phonetics)  ส รศ าสตร์ 
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

คงเดิม 

 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic English) 
            ศึกษากฎเกณฑ์และการใ ช้ภาษาอั งกฤษ
เกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Art icle) การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กันเน้น
ด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยค
และค าศัพท์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้น
ด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และค าศัพท์ต่าง ๆ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง         ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
และฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

๐๐๐  ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง             ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced English) 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การ
เขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit ) 

๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit) 

คงเดิม 
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            ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง การ
เขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจก
รูปนามศัพท์ สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบ ของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

            ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง 
การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การ
แจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา   

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง        ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
               ศึ กษานามศั พท์  ก า ร แจกรู ปนามศั พท์  
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ  สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์  
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิ
ชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็น
กรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคภาษาสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง            ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
               ศึ ก ษ า น า ม ศั พท์  ก า ร แ จ ก รู ป น า ม ศั พ ท์ 
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิ
ชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็น
กรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Vietnamese ) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาเวียดนามในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบค า  ระบบประโยค  ฝึกการอ่าน  เขียน
ภาษาเวียดนาม และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาเวียดนามชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Vietnamese) 
         ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
เวียดนาม เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๒  ภาษาพม่าเบือ้งต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Burmese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาพม่าในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกอ่าน เขียนภาษาพม่า 
และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๓  ภาษาพม่าชั้นสูง             ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Burmese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
พม่า เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 ตัดออก 
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๐๐๐ ๑๒๔  ภาษามาเลย์เบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Malay) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษามาเลย์ ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค าและระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษามาเลย์  และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๕  ภาษามาเลย์ชั้นสูง           ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Malay)  
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
มาเลย์ เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๖  ภาษาลาวเบ้ืองต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Lao) 
              ศึกษาโครงสร้างของภาษาลาวในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกทักษะในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนอักษรลาวปัจจุบัน  

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๗ ภาษาลาวชั้นสูง           ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Lao) 
  ฝึกเขียนอักษรที่ใช้จารึกภาษาลาวแบบต่างๆ 
ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นที่ส าคัญของลาว และ
อ่านเอกสารหรือต าราที่ก าหนดจากประวัตศิาสตร์ วรรณคดี
และกฎหมาย 

 ตัดออก 

 ๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบ้ืองต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Thai) 
                ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ  
หน่ ว ย เ สี ย ง ว ร รณ ยุ ก ต์ หน่ ว ยค า ร ะ บบ ไ ว ย าก ร ณ์   
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  
ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง  
แนะน าผู้อื่น บอกช่ือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้
ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

วิชาใหม่ 

 ๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง                ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced   Thai) 
             ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วย
เสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  
โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต ารา

วิชาใหม่ 
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วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง  
ฉันท์ในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบ้ืองต้น          ๒(๒-๐-๔)                                    
 (Basic Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่านและเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบ้ืองต้น              ๒(๒-๐-๔)                                    
 (Basic Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน  และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้ อมู ลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  คงเดิม 

 
 

๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง               ๒(๒-๐-๔)                                                     
 (Advanced  Chinese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่ าน และเขียน
ภาษาจีน เน้นการฝึกสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง                    ๒(๒-๐-๔)                                                     
 (Advanced  Chinese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่ าน และเขี ยน
ภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)                            
 (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุุน ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ ปุุ น  และการสนทนาโดยอาศั ยข้ อมู ลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)                            
 (Basic  Japanese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุุน ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ ปุุ น  และการสนทนาโดยอาศั ยข้ อมู ลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม  

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นสูง              ๒(๒-๐-๔)                       
 (Advanced  Japanese) 
  ฝึกทั กษะในการฟั ง  พู ด อ่ าน และเขี ยน 
ภาษาญี่ปุุน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นสูง                  ๒(๒-๐-๔)                       
 (Advanced  Japanese) 
               ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ ปุุ น  เน้ นการสนทนา โดยอาศั ยข้ อมู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๒  ภาษาเขมรเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)                                                           
 (Basic  Khmer) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาเขมร ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษา
เขมร และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

 

ตัดออก  

๐๐๐ ๑๓๓  ภาษาเขมรชั้นสูง             ๒(๒-๐-๔)                                           
 (Advanced  Khmer) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เขมร เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๓๔  ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔)                        
 (Basic  Hindi) 

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔)                        
 (Basic  Hindi) 

เปลี่ยน 

รหัส 
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 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษา
ฮินดี และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค  ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-
สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานท่ีนิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง           ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
ฮินดี เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
ฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

เปลี่ยน 

รหัส 

๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น      ๒(๒-๐-๔)                
 (Basic  Korean) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาเกาหลี ในเรื่อง
ระบบเสียง  ระบบค า และระบบประโยค ฝึกทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลี และการสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๓๗ ภาษาเกาหลีชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔) 
       (Advanced Korean)   
    ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษา
เกาหลี เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research) 
 ศึกษามโนมติพื้นฐานของสถิติ การแจกแจง
ความถี่ การวัดและแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย
ความเบ้และความโค้ง เปอร์เซ็นไทล์ เดไซส์ ควอร์ไทส์ 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ลักษณะ
และประเภทของการวิจัย รูปแบบและขบวนการของการ
วิจัย และการเขียนรายงานผลงานการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย      ๒(๒-๐-๔) 
              (Basic Statistics and Research) 
              ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนความ
เบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z – T 
และ F  ประชากรและสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียน
รายงานผลการวิจัย 

ปรับรหสั
และ
เนื้อหา 

๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Mathematics) 
          ศึ ก ษ า ห ลั ก พื้ น ฐ า น ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
ประกอบด้วยนิยาม ประพจน์ การใช้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ เรื่องเซต และ
พีชคณิตของเซต เรื่องระบบจ านวนและคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของจ านวนชนิดต่างๆ การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎี

๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Mathematics) 
          ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ
ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่ง ช้ีปริมาณ ค่าความจริง 
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสซ การหาค่าความจริง การสมมูล
กัน การใช้เหตุผล เซต ความหมายของเซต ประเภทของ
เซต เซตย่อย การที่เท่ากันของเซต การด าเนินการของเซต 
พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง ระบบ
จ านวนจริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่า

  ปรับ
เนื้อหา 
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เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน 

 
สมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังช่ัน ฟังก์ช่ันเชิงซ้อน แมตริกซ์ 
การด าเนินแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์
มิเนนท์ อินเวอร์ส แมริกซ์ 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 
 ๒(๒-๐-๔)   
 (Physical Science and Technology) 
 ศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์
ในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
เอกภาพ และระบบสุริยะ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร วัชพืช 
วิธีการปูองกันและก าจัดโรคพืช การขนส่งและการสื่อสาร 
อุปกรณ์ด้ าน เครื่ อ ง เ สี ย งและภาพ นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยา 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา             
   ๒(๒-๐-๔) 
 (Physical Science and Technology) 
              ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต  
การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิ
ปั ญ ญ า ไ ทย  ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ กั บ
ชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

  ปรับ
เนื้อหา 

๐๐๐ ๒๔๒  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                           
 ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer and  
 Information Technology) 
 ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเลขฐาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๒๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        
 ๒(๒-๐-๔) 
   (Introduction to Computer and  
 Information   Technology) 
        บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์   ระบบการ
ประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

  ปรับ
เนื้อหา 

๐๐๐ ๒๔๓  สาธารณสุขมูลฐาน ๒(๒-๐-๔) 
 (Primary Health Care) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของสมุนไพร 
ประเภทยาสามัญประจ าบ้าน ยาปฏิชีวนะ สารเสพติด การ
ปฐมพยาบาล การออกก าลังกาย การเลือกบริโภคอาหาร
ตามวัยและการพักผ่อน การแพทย์ทางเลือก และสุขภาวะ
องค์รวม 

 ตัดออก 

 

 
 
 
 



๙๘ 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาแกนพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 
 นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ 
หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ 
หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 

 นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ 
หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ 
หน่วยกิต 

 

๒.๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาบาลี จ านวน   ๖ หน่วยกิต ๒.๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาบาลี จ านวน   ๖ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๔  แต่งแปลบาลี                 ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี                     ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี                 ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์                    ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณ์ช้ันสูง         ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี                     ๒(๒-๐-๔)  

๒.๑.๒  กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๔  หน่วยกิต ๒.๑.๒   กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนา   ๒๔    หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา           ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา              ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                 ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                    ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๑๔๙  พระสตุตันตปฎิก             ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙  พระสตุตันตปฎิก                ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก            ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก               ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑        (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑            (๒)(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒        ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒            ๑(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓        (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓            (๒)(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔        ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔            ๑(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕        (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕            (๒)(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖        ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖            ๑(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗        ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗            ๑(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา         ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๑๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา     
                                                    ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา             
                                                         ๒(๒-๐-๔) 

 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย       ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ         ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ           ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                ๒(๒-๐-๔)  

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                                                   ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                                                         ๒(๒-๐-๔) 

 

 



๙๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาแกนพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Pali Literature) 
               ศึกษาประวัติ  ความหมาย ประเภท และ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา 
โยชนา และปกรณ์วิเสส วรรณ กรรมบาลีในประเทศไทย 
และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย   

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Pali Literature) 
 ศึ กษาประ วั ติ ค ว ามหมายประ เภทและ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย 
และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

เปลี่ยน
รหัส 

เนื้อหาคง
เดิม 

๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง       ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Pali Grammar) 
 ศึกษาไวยากรณ์บาลี โดยอาศัยสูตรต่างๆ 
ในคัมภีร์กัจจายนะ โมคคัลลานะ  สัททนีติปกรณ์ และปท
รูปสิทธิปกรณ์ 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์                   ๒(๒-๐-๔) 
 (Pali Grammar) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์
การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเช่ือมอักษรด้วยสนธิกิริ
โยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยยศัพท์  
กิริยาอาขยาต นามกิตก์  กิริยากิตก์  สมาสและตัทธิต 

เปลี่ยน
รหัสและ
เนื้อหา 

เปลี่ยนวิชา
ทั้ง
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

๐๐๐ ๑๔๔  แต่งแปลบาลี                    ๒(๒-๐-๔) 
                 (Pali Composition and Translation) 
                    ศึกษาการแต่งบาลี  การแปลบาลี ทั้งโดย
อรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา  การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่
ก าหนด    

๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี                    ๒(๒-๐-๔) 
                   Pali Composition and Translation) 
                     ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดย
อรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่
ก าหนด  

เปลี่ยน
รหัส   
เนื้อหา 
คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา             ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 
          ศึกษาก าเนิดความเป็นมา และพัฒนาการ
ของคัมภีร์ พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อ ของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และลาย ลักษณ์
อักษรล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของ
พระ ไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา             ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 

         ศึ ก ษ า ก า เ นิ ด  ค ว า ม เ ป็ น ม า  แ ล ะ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้าง
และเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมา
ของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 

  คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                   ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 

ปรับ
เนื้อหา 



๑๐๐ 
 

                     ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของ พระวินัยปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
สาระที่ส าคัญในคัมภีร์ อาทิกัมมิกะ  ปาจิตตีย์  มหาวรรค 
จุลวรรค  และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ   
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

                     ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค  
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก        ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka ) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้าง ของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ พระ
สูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร  
อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็น ที่น่าสนใจจากนิกายทั้ง  ๕  
นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อัง
คุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย  โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ     

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก        ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka ) 
        ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  
โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร 
อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกาย
ทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  
อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ 

คงเดิม 

 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก        ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และ
นิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ  แ 

๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก        ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และ
นิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ  

ปรับรหสั 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
                     ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ 
วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ
สมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ  ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  
รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดนิจงกรม  ๑  ระยะ น่ังก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
                     ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ 
วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ
สมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ  ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  
รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
                     ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร  วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะและวิปัสสนายานิกะ  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
        ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 

คงเดิม 



๑๐๑ 
 

วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓   ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  โดยการเดินจงกรม  ๒  ระยะ นั่งก าหนด  ๒ 
ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  
ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
                     ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  วิปัลลาส ๓ อภิญญา 
๖  วิสุทธิ ๗  วิชชา ๘  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม  ๓  ระยะ นั่งก าหนด  ๓ ระยะ  ส่งและสอบ
อารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓     (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 

         ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ 
ระยะ น่ังก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
                     ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐  วิปัสสนาญาณ ๑๖  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๔  ระยะ นั่งก าหนด  ๔ 
ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 

        ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่วิปัสสนูปกิ
เลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕     (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
                    ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   กระบวนการ
เกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท  หลักธรรมที่
ควรรู้  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๕  ระยะ นั่งก าหนด  ๕ 
ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕     (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 

         ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
                    ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสูตรที่เช่ือมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร    อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  ๖  ระยะ น่ังก าหนด  ๖ ระยะ  ส่งและ
สอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
          ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ในพระสูตรที่เช่ือมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 

คงเดิม 



๑๐๒ 
 

                     ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรม
ที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ  วิธีการแก้สภาวธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งก าหนด   ส่งและสอบอารมณ์ 

        ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรม
ที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
ก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๑๕๘        ประวัติพระพุทธศาสนา      ๒(๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
                  ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธ ศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนาการ
ขยายตัวของพระพุทธ ศาสนาเข้าไปในนานาประเทศและ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ  
รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ในวง การ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา       ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism) 
                     ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความ ส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ 
รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
                     ๒(๒-๐-๔)  (Buddhist Festival and 
                     Traditions) 
                     ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                        
                     ๒(๒-๐-๔) (Buddhist Festival and 
                     Traditions) 
                      ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย    ๒(๒-๐-๔) 
       (Thai Sangha Administration) 
                     ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยตั้ งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์ 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย    ๒(๒-๐-๔) 
                     (ThaiSangha Administration) 
                     ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การ
ประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับ
คณะสงฆ์ไทย 

ปรับ
เนื้อหา 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      ๒(๒-๐-๔) 
                     (Dhamma in English) 
                     ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  ที่ นั กปราชญ์ ได้ รจนาไว้ เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      ๒(๒-๐-๔) 
                    (Dhamma in English) 
                    ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษและหนังสือที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ        ๒(๒-๐-๔)                                          
                     (Dhamma Communications) 
 
 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ        ๒(๒-๐-๔)                                          
                     (Dhamma Communications) 
 
 

คงเดิม 



๑๐๓ 
 

                     ศึ ก ษ าห ลั ก ก า ร แ ละ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 

                     ศึ ก ษ าห ลั ก ก า ร แ ละ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๓  ง า น วิ จั ย แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) (Research 
and  Literary Works on Buddhism)  

                     ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา  ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน่าสน ใจ เช่น เต
ภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  
กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ
พระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่น
พุทธศาสน์ของพุทธทาสภิกขุ กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี   
(วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัย
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓    งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

                 ๒(๒-๐-๔) (Research and  Literary 
Works on Buddhism)  

                     ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระ
สิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติ
ยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิ
เสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหม
โมลี (วิลาส ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ปรับ
เนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

 วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต  
๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
              (Introduction to Political Science) 
 ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอ านาจการใช้
อ านาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลอ านาจกับ
กฎหมายสถาบันทางการเมืองการปกครองพลังและ
กระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 

๔๐๑ ๒๐๒  ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
               (Introduction to Political Science)  
 ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ 
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอ านาจ การใช้
อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อ านาจกับ
กฎหมาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและ
กระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 

 
รายวิชาคงเดิม  
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
            ๓ (๓-๐-๖) 
         (Introduction to Public Administration) 
 ศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎีและขอบเขตการ
บริหารรัฐกิจนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาการ
ของการบริหารการบริหารรัฐกิจการบริหารธุรกิจการ
บริหารกับปัจจัยแวดล้อมการบริหารการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดและปรับปรุงองค์การ
ของรั ฐการวางแผนการวินิจฉัยสั่ งการก ารติดต่อ
ประสานงานและการติดตามผลงานภาวะผู้น า การบริหาร
ราชการไทย และการบริหารรัฐกิจเชิงพุทธ 

๔๐๒ ๓๐๑  ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๓ (๓-๐-๖) 
        (Introduction to Public Administration)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด  ทฤษฎีและ
ขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและ
วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการ
พัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรั ฐประศาสนศาสตร์  
นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย 

 
รายวิชาคงเดิม  
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
               (Public Administration Theory) 
 ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดย
เริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัย
ดั้งเดิมถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบของ
องค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
องค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่ก าหนดพฤติกรรมการท างาน
ของมนุษย์  พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของ
โครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรม
การท างานของมนุษย์ 

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
           (Public Administration Theory) 
           ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่ม
จากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิม
ถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบของ
องค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
องค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่ก าหนดพฤติกรรมการท างาน
ของมนุษย์  พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของ
โครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรม
การท างานของมนุษย์ 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 



๑๐๕ 
 

 ๔๐๒  ๓๐๓  องค์การและการจัดการในภาครัฐ     
               ๓(๓-๐-๖) 
   (Organizational and Public Administration)  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคญัของ
องค์การและการบริหาร สิ่งแวดลอ้มการบริหาร กลไกใน
การบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
และการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
                ๓ (๓-๐-๖) 
 (Public Policy and Planning) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนประเภทและวิธีการก าหนด
นโยบายของรัฐอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบายการ
น านโยบายไปก าหนดเป็นแผนงานและโครงการเทคนิค
และหลักการของการวางแผน  และให้มีการศึกษาเฉพาะ
กรณีโดยเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
           ๓ (๓-๐-๖)  
            (Public Policy and Planning)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการก าหนด
นโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การ
น านโยบายไปก าหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิค
และหลักการของการวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะ
กรณี โดยเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๔๓๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์๓ (๓-๐-๖)  
           (Human Resources Administration) 
 ศึกษาหลักส าคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับ
บุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลการท างาน สิทธิประโยชน์ของทรัพยากร
มนุษย์ ขวัญก าลังใจในการท างานและแนวโน้ม 

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ๓ (๓-๐-๖)   
            (Human Resources Administration)  
 ศึกษาหลักส าคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับ
บุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลการท างาน สิทธิประโยชน์ของทรัพยากร
มนุษย์ ขวัญก าลังใจในการท างานและแนวโน้ม 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๓๒๒  การบริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Budgeting and Fiscal Administration) 
 ศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎีและ
นโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ
บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและ
การคลังของประเทศกระบวนการงบประมาณเทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและ
การคลังสาธารณะของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)  
 (Public Budgeting and Fiscal Administration)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและ
อิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของ
ประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
ของประเทศไทย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 



๑๐๖ 
 

๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Development Administration) 
 ศึกษาความหมายทฤษฎีหลักการและ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการ
บริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานพัฒนาของประเทศปัญหาพื้นฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนาโดยเน้นการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา 

๔๐๒ ๓๐๗  การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖)        
           (Development Administration)  
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการ
บริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานพัฒนาของประเทศ ปัญหาพื้นฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)  
                (Project Management) 
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์
โครงการการจัดท าโครงการการบริหารทรัพยากรของ
โครงการการแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการการ
ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
บริหารโครงการภายใต้การมีสว่นร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนการก าหนดเปูาหมายและวิธีการใน
การประเมินผลของโครงการและให้มีการศึกษากรณีเฉพาะ
เรื่องเน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดย
ฝึกให้มีการเขียนโครงการเพื่อน าไปสู่การบริหารโครงการ
ได้อย่างแท้จริง 

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖)     
           (Project Management)  
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิ เคราะห์
โครงการ การจัดท าโครงการ การบริหารทรัพยากรของ
โครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ การ
ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารโครงการภายใต้การมีสว่นร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การก าหนดเปูาหมายและวิธีการใน
การประเมินผลของโครงการ และให้มีการศึกษากรณี
เฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศ
ไทย โดยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพื่อน าไปสู่การบริหาร
โครงการได้อย่างแท้จริง 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ    ๓ (๓-๐-๖) 
            (Organizational Behaviors)  

ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการ
บริหารงาน  พฤติกรรมองค์การกบัสภาพแวดล้อม  
เศรษฐกิจ  การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ  พ้ืนฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  
ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การสรา้งขวัญ ก าลังใจและ
ความพึงพอใจในงาน พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม  การ
สื่อสารและการตดัสินใจของกลุ่ม  ภาวะผู้น า อ านาจ
และการเมือง  ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม  

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

๔๐๗ ๔๓๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Strategic Management) 
 ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหารกับ
การสื่อสารการตัดสินใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิควิธีการเพื่อความส าเร็จขององค์กรการ

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
           (Strategic Management)  
           ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหารกับการ
สื่ อสารการตั ดสิน ใจการประยุ กต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิควิธีการเพื่อความส าเร็จขององค์กรการ

 
 
รายวิชา 
คงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 



๑๐๗ 
 

บริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมกฎหมายกับกิจกรรมการบริหารการ
เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมการพัฒนา
ระบบคุณธรรมของนักบริหารกระบวนการสานสัมพันธ์
กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ 

บริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมกฎหมายกับกิจกรรมการบริหารการ
เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมการพัฒนา
ระบบคุณธรรมของนักบริหารกระบวนการสานสัมพันธ์
กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ 

 วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต  
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)  
                (Administrative Law) 
 ศึกษาประวัติแนวคิดและสาระส าคัญของ
กฎหมายปกครองการบริการสาธารณะการจัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ระบบข้าราชการความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ
ตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการและการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
            (Administrative Law)  
             ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของ
กฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ
ตามกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
               (Criminal Law) 
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญาทฤษฎีว่าด้วย
ความรับผิดชอบขอบเขตบังคับกฎหมายอาญาการ
พยายามกระท าความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดเหตุยกเว้นความผิดยกเว้นโทษลดโทษการ
กระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทงการกระท า
ความผิดอีกอายุความอาญาโทษในทางอาญาและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยรวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยาอีกด้วย 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)     
           (Criminal Law)  
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย
ความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับกฎหมายอาญา การ
พยายามกระท าความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การ
กระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท า
ความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยาอีกด้วย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
 ๓ (๓-๐-๖)  (Local Fiscal  Management) 
             ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการ
คลังท้องถิ่นการบริหารงานคลังของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจัดหา
รายได้  การก าหนดรายจ่าย   การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อ  การจัดจ้าง  การ
บัญชี  การตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่น  กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น
เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของแหล่งที่มา
ของรายรับ  กับรูปแบบในการใช้จ่ายของแต่ละ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น  เพื่อก่อให้เกิดความ

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 



๑๐๘ 
 

สอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
การปกครองท้องถ่ิน 

 ๔๐๒ ๓๑๒  การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)  
(Government organizations Management)  
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร มีการสร้าง
แผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการประเมิน
สถานการณ์ขององค์การ เพื่อให้เห็นช่องว่างของความ
แตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบันกับองค์การที่ควรจะเป็น
ในอนาคต หลังจากนั้นจะต้องมกีารวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององค์การ เพื่อที่จะน าจุดแข็งของ
องค์การมาผลักดันการพัฒนาองค์การ โดยมีกลไกการ
ควบคุมทิศทางที่แน่นอน โดยอาศัยหลักการดังนี้  ๑.
ก าหนดเปูาหมาย (Goal Sating) ๒.ความเข้าใจใน
สถานการณ์ (Understand Relations) ๓.การปรับปรุง
สัมพันธภาพ (Improving Relations) ๔.ให้ทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วม ๕.การเช่ือมโยง (Linking) 

 
 

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 
 

๔๐๗ ๓๒๗  จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
                (Administration Morality) 
 ศึ กษาจริ ย ธ ร รมทา งกา รบริ ห า รที่ มี
มาตรฐานทางการสร้างระบบ ก ากับ และตรวจสอบ ซึ่ง
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยน า
หลักการของพละ ๔ มาใช้ 

๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
           (Administration Morality)  
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มมีาตรฐาน
ทางการสร้างระบบ ก ากับ และตรวจสอบ ซึ่งค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยน าหลักการของ
พละ ๔ มาใช้ 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    
              ๓ (๐-๖-๖)  
           (Research Methodology for Public 
Administration)  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา 
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงาน
การวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดท าโครงการวิจัยเสนอ
เป็นภาคปฏิบัติด้วย  

 
ร หั ส วิ ช า แ ล ะ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 

 

 



๑๐๙ 
 

๔๐๗ ๓๑๓  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
๓ (๓-๐-๖)  (English for Public Administrator)  
 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และส านวนที่ใช้กัน
มากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์
และส านวนเหล่านั้นในการเขียนและการพดู ตลอดทั้ง
ฝึกการอ่านวิเคราะหแ์ละตีความงานเขียนรัฐประศาสน
ศาสตร์การเขยีนย่อความเรียงความและอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร ์

๔๐๒ ๔๑๕  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์     
               ๓ (๓-๐-๖)   

 (English in the Field of  Public Administration) 
 ศึกษาโครงสร้าง ศพัท์และส านวนที่ใช้กันมากใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์และ
ส านวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึกการ
อ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ 
การ เขียนย่อความ เรี ย งความ และอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์ 
              ๓ (๐-๖-๖) 
(Independent Study on Public Administration) 
             ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์    
              ๓ (๐-๖-๖)  

(Independent Study on Public Administration)  
            ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
(Modern Management) 

            ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการบริหาร
สมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและ
การแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศโดยการน า เอาแนวทางหรือวิ ธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน
ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพการค านึงถึงหลักความคุ้มค่า 
การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบการเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะการ
ให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรมตลอดทั้งการมุ่ งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 
๓ (๓-๐-๖)  
            (Human Capital Management in 
ASEAN Communities) 
            ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจัดการทุนมนุษย์ คือ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรการก าหนดและสรรหาบุคลากรที่ มี

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 



๑๑๐ 
 

ความสามารถดีที่สุด (talent) การรักษาบุคลากรการ
พัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง ศึกษาเปรียบเทียบในบริบทของแต่ละประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

๔๐๗ ๔๓๕ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
               ๒ (๒-๐-๔) 

(Seminar on Problems in Public Administration) 
 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้าน
ต่างๆโดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาเช่นการบริหารบุคคลการจัดองค์การการ
คลังการงบประมาณในการศึกษาอาจมีการค้นคว้า
รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี เกี่ ยวกับปัญหารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของ
ต่างประเทศ 

๔๐๒ ๔๑๙  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  
               ๒ (๒-๐-๔) 

(Seminar on Problems in Public Administration)  
            สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่างๆ 
โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศที่ก าลัง
พัฒนา เช่น การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การคลัง 
การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน 
การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
ของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๓๐๑ พุทธธรรมกับการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
        (Buddha Dhamma and Administration) 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการ
บริหารบทบาทด้านการบริหารของพระพุทธเจ้ า
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารการประยุกต์พุทธ
วิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) (๒-๐-๔)  
    (Buddha Dhamma and Administration)  
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการ
บริหาร บทบาทด้ านการบริหารของพระพุทธเจ้ า 
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร 
คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธ
วิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหัสวิชา 

๔๐๗ ๓๐๒ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Public Administration  Science in Buddhism) 
 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และ

การปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎิก ต ารา
ทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม ่

๔ ๐ ๒  ๒ ๒ ๑  รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๖) 
(Public Administration Science in Buddhism)  
 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการ
ปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ต าราทาง

พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนกัวิชาการสมัยใหม ่

 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหัสวิชา 

๔๐๗ ๔๐๓ รั ฐ ศ า ส ต ร์ ใ น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)  
(Public Administration in Buddhist Literature) 
 ศึกษาทฤษฎีการเมืองการปกครอง และ
การบริหารที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เช่นไตรภูมิพระร่วงโลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬ
ทีปนีภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสารโลกบัญญัติ
วิ เคราะห์การเมืองการปกครองและการบริหารใน
วรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 

๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๖) 
(Public Administration in Buddhist Literature)  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น 
ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี 
ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์
หลักการบริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่นๆ 
ที่น่าสนใจ 

 
ปรับรหัสวิชา
และเนื้อหาวิชา 

 

 



๑๑๑ 
 

๔๐๑ ๔๐๔  พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของ
มนุษย์ ๒ (๒-๐-๔)(Buddhism and Human 
Security) 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และ
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ความส าคัญของ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ความ
มั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา และศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมความมั่นคงของ
มนุษย์ในด้านต่างๆ 

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
              (๒) (๒-๐-๖)  
(Human Resource Management in 
Buddhist Approach)  
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิด
เกี่ยวกับศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด  การ
พยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้ ง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา 

 
ป รั บ ร า ย วิ ช า 
เป็นวิชาใหม่และ
ปรับรหัสวิชา 

๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา     
               ๒ (๒-๐-๔) 
               (Buddhist Good Governance) 
 ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี  หลั กการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธส าหรับ
การบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
              (๒) (๒-๐-๖)  
               (Buddhist Good Governance)  
 ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี  หลั กการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธส าหรับ
การบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและ
ประชาชน  

 
ปรับรหัสวิชา 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to International Relation) 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ
ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศ
ปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และการทหาร
วัฒนธรรมอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายสถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๑ ๓๐๔   ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ    ๓ (๓-๐-๖)  
(Introduction to International Relation)  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ
ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศ
ปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และการทหาร
วัฒนธรรมอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายสถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหัสวิชา 

๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
            (Law of Criminal Procedure) 
            ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตั้งแต่อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูอง

๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
            (Law of Criminal Procedure)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตั้งแต่อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูอง

 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 



๑๑๒ 
 

คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก 
หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม ขัง จ าคุก ปล่อย
ช่ัวคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวนและ
สอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตร
พลิกศพ การฟูองคดีอาญา การไต่สวนมูลฟูอง การ
พิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี 
การอภั ย โทษ การ เปลี่ ยนโทษ การลดโทษ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก 
หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม ขัง จ าคุก ปล่อย
ช่ัวคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวนและ
สอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตร
พลิกศพ การฟูองคดีอาญา การไต่สวนมูลฟูอง การ
พิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี 
การอภั ย โทษ การ เปลี่ ยนโทษ การลดโทษ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Law of Witness) 
 ศึกษาความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ลั ก ษ ณ ะ พ ย า น ห ลั ก ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ฟั ง
พยานหลักฐานการน าสืบข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องน าสืบด้วย
พยานหลั กฐานพยานหลักฐานที่ ห้ ามมิ ให้ รั บฟั ง
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปากการน า
สืบพยานบุคคลแทนเอกสารพยานต่างๆเช่นพยานบอก
เล่าพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานที่เป็น
ความเห็นวิธีน าสืบพยานโดยหลักฐานทั่วไปมาตรฐาน
การช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานและการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)   
            (Law of Witness)  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน การ
น าสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องน าสืบด้วยพยานหลักฐาน 
พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่
ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก การน าสืบพยานบุคคล
แทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยาน
บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น 
วิธีน าสืบพยานโดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการช่ัง
น้ าหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยานตาม
กฎหมาย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
แต่ปรับรหัสวิชา 

 ๔๐๒ ๔๒๕  ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
     (ASEAN Community Studies) 
 ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ และบทบาทของ
ส ม า ค ม ป ร ะ ช า ช า ติ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อก เ ฉี ย ง ใ ต้ 
(อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการ
ภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคงกับพลวัตความ
ร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับประเทศนอกภูมิภาค   ความส าเร็จและข้อจ ากัดของ
อาเซียน   ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 
สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคม
และการพัฒนาวัฒนธรรม สันติภาพและเสถียรภาพ 
เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติ
ธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยใน
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอ านาจกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖)  
 (The principle of decentralization to 
local governments)  
 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของ 
การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ 
จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปด าเนินการ
แทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการ
ถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่
องค์กรที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็น
การถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่
เป็นหน่วยงานย่อยในการด าเนินการ 

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓ (๓-๐-๖)  
 (Technical Management in Public 
Administration)  
 ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการ
บริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และ
พุทธวิธีเพื่อการบริหารงานสมัยใหม่ 

 
 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)  
 (Planning and Strategic Management for 
Local Development)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการ
บริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้น
และ ให้ ความส าคัญต่ อการตั ดสิน ใจ เ ชิ งกลยุทธ์ 
(Strategic decision making) ที่ไม่เหมือนกับการ
ตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์
จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การ ทั้งหมด 
ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหาร
องค์การโดยรวม เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การใน
ระยะยาว เป็นการตัดสินใจที่อาศัยช้ันเชิง ไม่มีวิธีการที่
ส า เ ร็ จรูป  ต้ องอาศัยความร่ วมมือ  พันธะผูกพัน 
(Commitment) และทรัพยากรในองค์การ มีทิศทางที่
ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การ
เข้าใจตรงกัน 

 
 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 



๑๑๔ 
 

๔๐๗ ๓๒๘  ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
(Good Governance for the Administration) 
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับ
สังคมไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุค
ใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
(Good Governance for the Administration)  
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี  หลักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับ
สังคมไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุค
ใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทาง
สังคม ๓ (๓-๐-๖) (Mobilization and mass 
social  movements)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดม
มวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่มจากบริบทของ
สภาพปัญหาทางสังคมที่น าไปสู่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา ส าหรับการ
แข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ การประนีประนอม และ
สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การแสดงผลของ
การประนีประนอมในรูปของนโยบายสาธารณะ การ
บังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็น
ผลมาจากการระดมมวลชนและการเคลือ่นไหวทางสังคม 

 
 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)  
            (Risk Management)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความ
เสี่ยง กระบวนการในการปูองกันอ านาจและทรัพย์สิน
โดยการลดโอกาสของการสูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง 
การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตรวจสอบความเสี่ยงและบันทึกการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลด
ผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสี่ยง 

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ  
๓ (๓-๐-๖)  
           (Knowledge management in public 
sector organizations)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในกระบวนการ
จัดการความรู้ที่มีการระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
การประมวลและกลั่นกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  และการเรียนรู้  

 
 
ร หั ส วิ ช า แ ล ะ
เนื้อหาวิชาใหม่ 



๑๑๕ 
 

 ๔๐๒ ๔๓๔   กฎหมายแรงงาน ๓(๓-๐-๖)  
            (Labour Law)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง และ
องค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่ก าหนด ให้นายจ้าง 
ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ 
ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบ
กิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

๔๐๗ ๔๓๓ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ต า ร า เ กี่ ย ว กั บ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
               (Reading in Public Administration) 
 ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมี
ความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่องที่เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ รัฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔๐๒ ๔๓๕ การศึ กษาค้ นคว้ าต า ร า เ กี่ ย วกั บ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Reading in Public Administration)  
 ศึกษาโดยอิสระในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งที่ผูเ้รียนมีความ
สนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง
ที่ เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

 ๔๐๒ ๔๓๖  ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ  
           ๓ (๓-๐-๖) 

(Digital for Public Administration) 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การยกระดับคุณภาพงาน
บริการ การบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ยุค Digital 
Government การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอล
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน 

 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 

๔๐๗ ๔๓๕ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒ (๒-๐-๔) 
(Seminar on Problems in Public Administration) 
 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้าน
ต่างๆโดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาเช่นการบริหารบุคคลการจัดองค์การการ
คลังการงบประมาณในการศึกษาอาจมีการค้นคว้า
รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี เกี่ ยวกับปัญหารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของ
ต่างประเทศ 

๔๐๒ ๔๓๗  สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
๓ (๓-๐-๖)  (Seminar on Public Administration)  
 สัมมนาปญัหาการบริหารภาครัฐ ตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให ้

 
ปรับรายวิชา 
ปรับรหสัวิชา 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Administration of Thai Local Governmental 
Organization ) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัด
องค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย    ๓ (๓-๐-๖)  
(Administration of Thai Local Governmental 
Organization)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กร
และการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการบริหารส่วน
ท้องถิ่นของไทย 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหสัวิชา 

๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ            
               ๒ (๒-๐-๔) 
    (Public Management Information System) 
 ศึกษาแนวคิดหลักการและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐองค์ประกอบ
ของข้อมูลการประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมการตัดสินใจ
ภาครัฐ  แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการภาครัฐ 

๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
              ๓ (๓-๐-๖)  
    (Public Management Information System)  
 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ องค์ประกอบ
ของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ
ในการบริหารภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ 

 
 
รายวิชาคงเดิม 
ปรับรหัสวิชา 

 ๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓(๓-๐-๖)  
 (Management of natural resources 
and the environment in a social context)  
 แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม 
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน ในการจัดการ
ทรั พย ากร ธ รรมชาติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อม ใน ชุมชน 
กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาทของภาครัฐ
เรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดลอ้ม โดยน าประเด็นปัญหา

 
 
 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 
 



๑๑๗ 
 

สิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ท่ีทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นโยบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทของรัฐทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็นเช่นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องการอาศัยความร่วมมือ
จากนานาชาติเพื่อก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 
 
 

๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
               (Anti Corruption in Public Sector) 
    ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็น
การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐทุกรูปแบบเพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ  สนับสนุน  เพื่อประโยชน์
อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระท า
ใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตที่ท าลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

 
 
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
        (Introduction to Political Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและที่มาของวิชาปรัชญา
การเมืองในประเด็นที่ส าคัญเช่นจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของมนุษย์จุดมุ่งหมายของรัฐความยุติธรรมปรัชญา
การเมืองสมัยโบราณ ปรัชญาการเมืองสมัยกลางและ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ผลงานของนักปรัชญาตะวันตก
และตะวันออกคนส าคัญ รวมถึงพุทธปรัชญาทาง
การเมือง 

  
ตัดออก 

 

 

 



๑๑๘ 
 

๔๐๗ ๓๒๔  วิทยาการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
                (Administrative Technology) 
 ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆในการ
บริหารการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิจัยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และ
พุทธวิธีเพื่อการบริหารงานสมัยใหม่ 

  
 
ตัดออก 

๔๐๗ ๓๒๕  การจัดการสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Environmental Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลักการบริหาร การควบคุม และ
การบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ประโยชน์และความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  
 
ตัดออก 

๔๐๗ ๓๒๖ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  
๓ (๓-๐-๖)(Buddhist Assets Management) 
 ศึกษาวิธีการจัดการทรัพย์สินของวัดให้เกิด
ประโยชน์ทั้ งแก่วัดชุมชนและสังคมโดยทั่วไปการ
บริหารงานบุคคลการบริหารทรัพย์สิ นและการ
บริหารงานที่ เ กี่ ย วข้ องกับทรัพย์ สิ นของวั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

  
 
ตัดออก 

๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหน่วยงานของรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
(Administration of Government Agencies) 
 ศึ กษา ร ายล ะ เ อี ย ดของกา รบริ ห า ร
หน่วยงานของรัฐเ ช่นการบริหารงานต ารวจ การ
บริหารงานราชทัณฑ์การบริหารงานสั งคม การ
บริหารงานหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยน าผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงานของรัฐมาเป็น
กรณีศึกษา 

  
 
ตัดออก 

 
 

 
 



๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฆ 

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร ์

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๙)  

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ 
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเห็นสมควรออก   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒   เมื่อ
วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :- 

บททั่วไป 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒” 
ข้อ ๒   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในขอ้บังคับนี้ 
   “นิสิต”  หมายถึง  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
          ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร 
            ๖.๑.๑ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ 
    ๖.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   หรือ 
           ๖.๑.๓เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระ

ปริยัติธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
            ๖.๑.๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ 

ประกาศนียบัตรอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อได้รับ การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว 
ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หรือ 



๑๕๕ 
 

      ๖.๑.๕ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก  และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี  

   ๖.๑.๖  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 

   ๖.๑.๗  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ใน
การศึกษา 

   ๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความ 
ประพฤติหรือวินัย 

  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ 

กรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้   ทั้งนี้  โดยคณะกรรมการ ประจ า
คณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอ านาจพิจารณา 
เทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว  พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขและจ านวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษา
ในสาขาวิชาที่ผู้นั้นขอเข้าศึกษา  ทั้งนี้  จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต  และมีเวลา
ศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกต ิ

ข้อ ๙  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 
หมวดที่ ๑ 

การจัดและวิธีการศึกษา 
 
ข้อ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System)  โดย

แบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๐.๑ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First  Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
  ๑๐.๒ ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer  Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สองอีกหนึ่ง

ภาคก็ได้  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์   แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับภาค
ปกติ  ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ 

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ ากว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
และต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ 



๑๕๖ 
 

ยกเว้นในกรณีข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครางสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
ข้อ ๑๓  ให้ก าหนด หน่วยกิต (Credit)  เป็นหน่วยส าหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของ

แต่ละรายวิชา 
ข้อ ๑๔  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๔.๑  รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  และมีการเตรียม หรือ

การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๔.๒  รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและ

เมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว  นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน  โดยจะ ต้องมี
วิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียน
และวัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน 

ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หากคณะหรือวิทยาลัยจ าเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่  เพ่ิมขึ้น  
หรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ด าเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจ า
คณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  ทั้งนี้   ต้องไม่เกิน ๑๕ 
วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่
จะขอย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย จะต้องมี
เวลาการศึกษาต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓  ภาคการศึกษา ปกติและต้องมี
หน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า  ๖๐ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียน
เรียนและสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระท าเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุก
ภาค 

ข้อ ๒๐  สภาพนิสิต  แบ่งออกได้ดังนี้ :- 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ (On Promotion) 
             ได้แก่     นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพรอพินิจ (On  Probation) 
             ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 



๑๕๗ 
 

  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  ทั้งนี้  ยกเว้นนิสิต ที่เข้า
ศึกษาเป็นปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา           

  กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่
ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 

 ข้อ ๒๑  การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดี
หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :- 

   ๒๑.๑    ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควร

สนับสนุน 
   ๒๑.๓ เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มา

แสดงต่อมหาวิทยาลัย 
   ๒๑.๔  มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
              ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา  

นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน ๗ วัน  นับจาก วันที่เปิด
ภาคการศึกษา  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้  หากไม่ปฏิบัติ ตาม
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

          อนึ่ง  ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หรือใน
ระหว่างภาคการศึกษา  นิสิตต้องยื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่ าเสมอ ในระยะก่อนการ
ยื่นค าร้องขอลาพัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผล
การศึกษาระดับ  F  เฉพาะรายวิชานั้นและให้น าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นค า ร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ      
ดังกล่าวแล้ว 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น ค าร้องขอ
กลับเข้าศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  หากไม่
ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น     เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุส าคัญและจ าเป็นที่ท าให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นค าร้องขอ กลับเข้า
ศึกษาได้ทันตามก าหนดจะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

ข้อ ๒๓   คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
 
 



๑๕๘ 
 

หมวดที่ ๒ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  การลงทะเบียน  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
   ๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่น ต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  ๒๔.๒  ผู้ ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง 
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วันหลังจากที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว  ต้องขึ้น ทะเบียน
เป็นนิสิตด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้   จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้   ทั้งนี้   ต้องท าให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน  นับจากวัน เปิดภาค
การศึกษา 

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๒๕.๑  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามท่ีประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่

กองทะเบียนและวัดผลก าหนดไว้ 
  ๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒๕.๓    นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 

พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างช าระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์  และ
นิสิตจะได้รับรายงานผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น 

  ๒๕.๔  นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล ก าหนด ให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้า  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป 

  ๒๕.๕    นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๗ 
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือคณะ 
กรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งระยะเวลาที่พ้นก าหนดนั้นไม่นานเกินสมควร  และต้อง ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๕.๔ 

  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้  ถ้าเวลาเรียน นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ 



๑๕๙ 
 

  ๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัย
เปิดท าการสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ  ดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที 

  ๒๕.๗   ถ้าไม่เกินก าหนด ๒ ปี  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิต
ตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมี
เหตุอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา 

     ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  รวมทั้งค่า ธรรมเนียม
อ่ืน ๆ ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) ด้วย 

ข้อ ๒๖  จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้  มีดังนี้ :- 
  ๒๖.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย

กิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ           ที่
มหาวิทยาลัยประกาศใช้  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

  ๒๖.๒  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 

  ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน รายวิชาตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๗    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น ค า
ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  ๒๘   การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
  ๒๘.๑  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ 

ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน

เงื่อนไขและให้มีผล  ดังต่อไปนี้ :- 
    ๒๘.๒.๑  ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
    ๒๘.๒.๒  ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๔๕ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด ๗ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือ
ว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด  ตามข้อ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณี
เช่นนี้นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 



๑๖๐ 
 

    ๒๘ .๒ .๔  การถอนซึ่ งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้น  และให้น ามา 
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต ใน
การศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ ประจ า
วิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนใน
บางกรณี   ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

หมวดที่ ๓ 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๓๐   ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
ข้อ ๓๑  การวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี  ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อ านวยการ วิ ทยาลัย
ประกาศให้นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๓๒  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 

นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้
ระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

 
ข้อ ๓๓   การประเมินผลการศึกษา 
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ 

(Grade-Point) ดังนี้ 
 ผลการศึกษา       ระดับ  ค่าระดับ 
 ดีเยี่ยม (EXCELLENT)          A ๔.๐ 
 ดีมาก (VERY GOOD)        B+  ๓.๕ 
 ดี (GOOD)                         B   ๓.๐ 
 ค่อนข้างดี (VERY FAIR)        C+ ๒.๕ 
 พอใช้ (FAIR)  C ๒.๐ 
 ค่อนข้างพอใช้  (QUITE FAIR)   D+ ๑.๕ 
 อ่อน  (POOR)   D ๑.๐ 
 ตก  (FAILED)          F ๐ 
ทั้งนี้  เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 
ข้อ ๓๔  การให้ระดับ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
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  ๓๔.๑   นิสิตเข้าสอบและสอบตก 
  ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  ๓๔.๓   นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ  ตามข้อ ๓๒ 
  ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔ 
  ๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๓๗  

     วรรค ๒ 
  ๓๔.๖   นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
ข้อ ๓๕  นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ ๓๓ แล้ว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วย 

สัญลักษณ์อ่ืนอีกดังนี้ 
  สัญลักษณ์       ผลการศึกษา 
  I (Incomplete)     ไม่สมบูรณ ์
  S (Satisfactory)    สอบได้ไม่ก าหนดระดับ 
  U (Unsatisfactory)    สอบตกไม่ก าหนดระดับ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายวิชาที่ศึกษา 
  Au (Audit)        ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมี

ลักษณะเช่นเดียวกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่ าระดับก็ได้  และให้
แสดงผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 

รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค 
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๗    การให้สัญลักษณ์ I ส าหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ :-     
  ๓๗.๑  นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามก าหนด ที่อาจารย์

ผู้สอนวิชานั้นสั่งหรือด าเนินการในภาคการศึกษา 
  ๓๗.๒  นิสิตปุวยไม่อาจกระท าการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์

มาแสดงต่อมหาวิทยาลัย 
  ๓๗.๓  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีหรือผู้อ านายการวิทยาลัย หรือด้วย เหตุ

สุดวิสัยบางประการ  ซึ่งท าให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น 

ในกรณีดังกล่าวตามข้อ  ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องท าการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับ
มอบหมายจาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพ่ือให้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์  อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน  หลัง จาก
วันลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์   I  จะถูกปรับเป็น   F  ทันท ี
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นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเง่ือนไขในวรรคแรก  จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิต
ผู้นั้นจะมีประวัติการเรียนเป็นพิเศษ  และผลไม่สมบูรณ์ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูง
กว่า  C  ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะ กรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ 

ข้อ ๓๘  การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่
นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ 

ข้อ ๓๙  การให้สัญลักษณ์  U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่
นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้
สัญลักษณ์ S 

ข้อ ๔๐  การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระท าเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จ านงใน
วันลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล 

ข้อ ๔๑  การให้สัญลักษณ์ W ให้กระท าเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘.๒.๒  และ ๒๘.๒.๓ 
ข้อ ๔๒  นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น ใน

รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น  หรืออาจลง ทะเบียน

เรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
ข้อ ๔๓  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก  ส่วน รายวิชา

ที่นิสิตลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้ 
ข้อ ๔๔   การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ 

และข้อ ๔๒ เท่านั้น 
  ๔๔.๑  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นับจ านวนของ หน่วยกิ

ตของรายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  ๔๔.๒  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิต

เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
ข้อ ๔๕  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค  โดยค านวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย 

ของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น  ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค 
(SEMESTER GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยส าหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค 
การศึกษาตั้ งแต่ เริ่ ม เป็นนิสิตถึ งภาคการศึกษาปัจจุบัน    ค่ านั้น เรียกว่ า   ค่าระดับเฉลี่ ยสะสม       
(CUMULATIVE  GRADE  POINT  AVERAGE = CUM GPA) 
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ข้อ ๔๖  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SGPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่าง
ค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วย
หน่วยกิตท้ังหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๔๗   การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM  GPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่าง
ค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจ านวน 
หน่วยกิตท้ังหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ ากันหรือแทนกันก็ตาม 

ข้อ ๔๘  รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์   I, S, W, Au  จะไม่น ามาค านวณหาค่า 
ระดับเฉลี่ย ตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ 

ข้อ ๔๙  การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
หมวดที่ ๔ 

การเตือนและการรอพินิจ 
ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  รวมทั้ง 

ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
มิฉะนั้น จะได้รับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไป  หรือ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๑  ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการ ศึกษา
นั้นต่ ากว่า ๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่นับเป็นการเตือนตาม                
ข้อ  ๕๓   

ข้อ ๕๒   นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า 
๑.๗๕ มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต 

ข้อ ๕๓   หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
๒.๐๐ อยู่เช่นเดิม  ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียน
เรียนด้วย 

ข้อ ๕๔   ในภาคการศึกษาที่อยู่ ในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 
การศึกษานั้นต่ ากว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕ 

ข้อ ๕๕  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษา
ต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้
ข้อบังคับ ๖๒.๑ และข้อ๖๒.๕ 

ข้อ ๕๖  กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ ๒ .๐๐ ภายใน              
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี)  ส าหรับภาคการศึกษาปกติ  นับแต่วันที่ขึ้น 
ทะเบียนเป็นนิสิต 
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ข้อ ๕๗  ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการ ศึกษา
ก็ดี  ไม่มผีลท าให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 

หมวดที่ ๕ 
การพ้นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต 

ข้อ ๕๘  นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
  ๕๘.๑   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๖๔ 
  ๕๘.๒   ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยให้ลาออก 
  ๕๘.๓   ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    ๕๘.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามข้อ  ๒๕.๖ 
    ๕๘.๓.๒  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง มหาวิทยาลัย

เพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
    ๕๘.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี 
   ๕๘.๓.๔  สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคในภาคการศึกษาที่ ๑  ของการเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี) ต่ ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสอง
ภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ ากว่า ๑.๗๕ 

   ๕๘.๓.๕  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย       เป็นต้น
ไป  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 

   ๕๘.๓.๖   ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕   เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 
ติดต่อกัน 

   ๕๘.๓.๗  ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ  ๕๔ 
   ๕๘.๓.๘  สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสม 

ตลอดหลักสูตรไม่ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๙    ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
   ๕๘.๓.๑๐  ไม่สามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่

แต่ละคณะก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๑๑    ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๕๘.๓.๑๒  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพ การ

เป็นนิสิต 
   ๕๘.๓.๑๓  โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
   ๕๘.๓.๑๔   มรณภาพหรือตาย 
ข้อ ๕๙  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว  หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะน าหน่วยกิตสะสมเดิม มาใช้

ประโยชน์ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้ 



๑๖๕ 
 

ข้อ ๖๐  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด ค าสั่งหรือประกาศอ่ืน ของ
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

  ๖๐.๑   ภาคทัณฑ์ 
  ๖๐.๒   พักการเรียน 
  ๖๐.๓   พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๖๑  การลงโทษนิสิตที่กระท าผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ าภาคหรือการสอบ ระหว่าง

ภาค  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการ
ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น 

  ๖๑.๑   ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระท าผิดดังต่อไปนี้ 
    ๖๑.๑.๑   ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น 
    ๖๑.๑.๒  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ที่นิสิตผู้

นั้นสังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้ 
การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระท าผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระท า

ผิด  และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๖๑.๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอ่ืนนอกเหนือจากข้อ ๖๑.๑ ให้ 

คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีความผิด  
แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑ 

ทั้งนี้ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตผู้กระท าผิดนั้นสังกัดอยู่ด าเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที 

หมวดที่ ๖ 
การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต 

 
ข้อ ๖๒   การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะ

หนึ่งได้ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ า
กว่า ๑.๗๕ 

  ๖๒.๒   การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดง
ความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี  หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย  ที่ตนสังกัด
อย่างช้า ๑๕ วันกอ่นวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งค าขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยัง
คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น 



๑๖๖ 
 

 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า 
วิทยาลัยที่เก่ียวข้อง  เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้ว  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๖๒.๓   การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา  
เว้นแต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

  ๖๒.๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รับย้ายโอน มี
อ านาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว  เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการศึกษา และ
จ านวน หน่วยกิตท่ีจะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน 

ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับ ย้ายโอน ด าเนินการ ตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  

  ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓  และข้อ ๖๔.๑ ให้นับระยะเวลา 
การศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย 

ข้อ ๖๓  ส าหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้น าผลการศึกษา ของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย  แม้รายวิชา ที่นิสิตผู้ย้ายโอน
คณะได้ศึกษาจะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม  ส าหรับ นิสิตที่โอนคณะหรือ
วิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ท าการประเมินผล  เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น 

ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียน  
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้น าผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ  มา 
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

 
หมวดที่ ๗ 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อที่ ๖๔  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :- 
  ๖๔.๑  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า

ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๖๔.๒  ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า

ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
  ๖๔.๓  ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖๕  นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๖๕.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑   ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรการศึกษานั้น    
 



๑๖๗ 
 

        ๖๕.๑.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
        ๖๕.๑.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  C  หรือได้สัญลักษณ์   U   ในรายวิชาที่ลง  

     ทะเบียนไว้และ 
        ๖๕.๑.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง  

         ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
  ๖๕.๒  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       ๖๕.๒.๑  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

     ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ 
      ๖๕.๒.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
      ๖๕.๒.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  D  หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลง  

       ทะเบียนเรียนไว้  และ 
      ๖๕.๒.๔   ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง 

       ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
ข้อ ๖๖  นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม  

เว้นแต่จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตท้ังหมด 

ข้อ ๖๗   นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพ่ือขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่
นิสิตจะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร 

ข้อ ๖๘  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและผู้อ านวยการ กอง
ทะเบียนและวัดผลเป็นผู้พิจารณาค าร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัตปิริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป 

ข้อ ๖๙  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ข้อ ๗๐  มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ ๑ ครั้ง  ซึ่งจะประกาศก าหนดวัน ให้ทราบ

เป็นปี ๆ ไป 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๗๑  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
  ๗๑.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒   ยังคงปฏิบัติ ตาม

ข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๓๐ 

  ๗๑.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป  
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

    



๑๖๘ 
 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
    

     ลงชื่อ     
                  (พระสุเมธาธิบดี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๐ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
-------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐   เมื่อวันพุธที่   ๒๘   
กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๐   จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ :- 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
                ๖.๑  คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)    เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 

(๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น หรือ 

(๓)   เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

(๔)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ 
(๖)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ    



๑๗๑ 
 

(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

(๘)  เป็นผู้ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี  ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต 
ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง  หรือ 

 (๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการก าหนด 

(๑๐)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย” 

        ๖.๒  คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา  
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ

เพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 
(๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค  และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง  หรือ 
(๔)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  ยกเว้น
ผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ  

(๖)   เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการก าหนด 

 (๗)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย  

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 

     ลงชื่อ           
                           (พระธรรมสุธี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิม่เติม 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

------------------- 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า    ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า  ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit 
System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
   ๑๐.๑ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ 

สัปดาห์ 
   ๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 

๑๕ สัปดาห์ 
  นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษา
ที่สองอีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า   ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 



๑๗๔ 
 

  “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ 
ปีการศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาท่ี ๕ 
  ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้อง
เรียน โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน   แต่ละ
หลักสูตร” 
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๖ จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 
   ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่

น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะ
ครุศาสตร์ ให้ เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้ ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่
เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

   ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้
ลงทะเบียนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ   ส าหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกต”ิ 

 ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 



๑๗๕ 
 

  “ข้อ ๒๘ การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
   ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ 

    ๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนิสิตที่ถูก
สั่ งพักการศึกษา  รายวิชาที่ ถอนนั้ นจะไม่ปรากฏ
สัญลักษณ์ W ในระเบียน 

    ๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันแรก  แต่ยังอยู่ภายในสี่
สิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด
เจ็ดวันแรก  แต่ยั งอยู่ภายในยี่สิบวันแรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน  ถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษา
รายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น  
ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะ
กระท ามิได้  เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วย
เหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้ นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ W 
ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓  
นิสิตจะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ 
หน่วยกิตในการศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย” 

 ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 



๑๗๖ 
 

  “ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 
  นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่ วยกิ ตครบตามหลักสู ตรภาย ใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
    ๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติ

ผิดอย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
   ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง 
    ๖๕.๒.๑ ต้องสอบได้หน่ วยกิ ตครบตามหลักสู ตรภาย ใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
    ๖๕.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖.๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิด

อย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา” 
 
  ประกาศ ณ วันที่      ๒๑    สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

  
 (พระธรรมสุธี) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและเทียบโอนผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา       
ในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับ
โอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 



๑๗๙ 
 

  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ 
๒.๐๐ หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและ
วัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ที่ศึกษาได้ และน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่า
ระดับ ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตร
ที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  จ านวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 



๑๘๐ 
 

(๖) ผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ 
ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาค าร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 

อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๙ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ด าเนินการไปก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและเทียบโอนผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ปริญญาและหน่ วยกิตของรายวิชาในระดับเดี ยวกัน ที่ ได้ เคยศึกษามาแล้ วใน            
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 



๑๘๓ 
 

  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ 
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของ  
ผู้ยื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  
เทียบเท่า  ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบ
โอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต 
ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อย
กว่าสามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ 

สาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

คณะสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์  พระมหาบุญเลิศ ฉายา อินฺทปญฺโ  นามสกุล ช่วยธานี  อายุ ๔๒ ปี  พรรษา ๒๑ 
๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๙๒๐๑-๐๐๑๓๐-๑๘-๒ 
 

ส่วนที ่๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑  
 ปริญญาโท สาขา การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๔๖  
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๔/๒๕๔๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างานและประสบการณ์วิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาระเบียบวิธีวิจัย  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
๒. วิชาการบริหารการพัฒนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
๓. เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
๔. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหิดล  
๕. นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ. (๒๕๕๙). รูปแบบการจัดการความความขัดแย้งโดยใช้กลไกนวัตกรรมภูมิปัญญา

ชาวบ้านในภาคเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๙. น. ๑-๑๔. 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ นามสกุล ทั่งโต   อายุ ๕๘ ปี  

๒. เกิดวัน -   ที ่ -  เดือน -  พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๔๐๒-๐๐๒๐๗ -๖๓- ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา Public Administration สถาบัน Dr.Babasahebฯ India พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ปริญญาโท  สาขา Public Administration สถาบัน Dr.Babasahebฯ India พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ปริญญาตรี  สาขา บริหารการศึกษา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.
๒๕๓๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.   ภาษากับการสื่อสาร 
๒.   ธรรมนิเทศ 
๓.   ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
๔.   พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 

   ๕.   วิทยาการบริหาร 
                    ๖.   การบริหารการพัฒนา 
  
 
         



๑๙๑ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
ดร. พิเชฐ ทั่งโต.(๒๕๕๙). พุทธธรรมกับการปูองกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย . วารสารจันทร

เกษมสาร. ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔๓ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๑-๑๕. 
ดร. พิเชฐ ทั่งโต. การบริหารความขัดแย้งในองค์กรด้วยพุทธวิธี.(๒๕๕๘). วารสารมหาจุฬาวิชาการ.ปีที่ ๒ 

ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจ าปี ๒๕๕๘. น. ๘๗-๙๘. 
Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing).(2017) Buddhist Economics: Resource Management 

Based on Buddhist Approach. the International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 . on 22-23 April 
2017 at Hotel De’La Ferns. Cameron Highlands Pahang. Malaysia. /ISBN: 978-967-
14835-1-0. /pp.290-293. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  นายเอนก   นามสกุล ใยอินทร์  อายุ ๓๕ ปี 

๒. เกิดวันเสาร์ ที่  ๑๗  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อยู่ในกระบวนการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย) 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๒. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๔. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 

   ๕. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา       
                    ๖. การจัดการเชิงกลยุทธ์          
   ๗. พุทธวิธีการบริหาร 
   ๘. พฤติกรรมองค์การ 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (๒๕๕๙). การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น : ตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) น. ๔๖๑-๔๗๓. 
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดาวเหนือ บุตรสีทา และจ่ามยุ้น ลุงเฮือง. (๒๕๕๙). ถอดบทเรียนเปลี่ยนความคิด 

: การสร้างความสมดุลในสังคมของผู้สูงอายุ. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) น. ๘๕-๙๔. 

พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ และเจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ. (๒๕๕๘).สันติวิถี

พุทธแห่งสยามในการสร้างความปรองดอง. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่อง

ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจ าปี ๒๕๕๘. น. ๗๓-๘๕. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

 *********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  ดร.นพดล  นามสกุล ดีไทยสงค์  อายุ ๓๗ ปี   

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๒๐๔-๐๐๘๗๘-๐๔-๕  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

๒. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๕๘).การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์

จังหวัดสระบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ (ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม). น. 
๒๔๑-๒๕๙.   



๑๙๕ 
 

นพดล ดีไทยสงค์. (๒๕๕๙).ภาวะผู้น าตามสถานการณ์: บัวสี่เหล่ากับคนสี่จ าพวก.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๔๕๗-๔๖๕. 

นพดล ดีไทยสงค์. (๒๕๕๗).บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
พุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ครั้งที่ ๑. (น.๕๕๓-๕๖๓). พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  นางสาวปิยวรรณ นามสกุล  หอมจันทร์ อายุ ๓๖ ปี  

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑๙  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๗๖๙๙-๐๐๓๒๙-๙๙-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ 
 ๒. การบริหารหารพัฒนา 
  ๓. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 
             ๔. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
             ๕. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ 
             ๖. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   
 
 
 
   
 



๑๙๗ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปิยวรรณ หอมจันทร์, พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต และพระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร.(๒๕๕๙).  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธ. ในการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
 วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๑๔๖-๑๕๖).น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ปิยวรรณ  หอมจันทร์.(๒๕๖๐). หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 
๒๕๖๐) น. ๔๔๙-๔๕๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank


๑๙๘ 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาสมมาส  ฉายา ชุติมนฺโต นามสกุล พงษ์สุพรรณ อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๑ 

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๗๒๐๗-๐๑๐๒๕-๖๘-๗ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ที ่
๖๗๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ธรรมนิเทศ       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

๒. การเมืองกับการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. การบริหารเชิงกลยุทธ์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๕. การบริหารการพัฒนา      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 

 
 



๑๙๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต. (๒๕๕๙). การบริหารอ านาจแบบธรรมรัฐ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ

บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๔๖๐-๔๗๓). ขอนแก่น : วิทยาเขต
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายณัฐกร นามสกุล ปังละออ อายุ ๔๓ ปี  

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖     

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๗๒๐๙-๐๐๘๒๑-๑๖-๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา Public Administration สถาบัน Dr.Babasahebฯ India พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท วิทยาเขตแพร่  
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท วิทยาเขตแพร่  
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

๒. ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

๓. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย์     ภาคการเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ 

 



๒๐๑ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ณัฐกร ปังละออ.  (๒๕๕๙). กระบวนทัศน์ใหม่กับการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๔๒๐-๔๒๙).ขอนแก่น : วิทยา
เขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูปลัดปรีชา  ฉายา จิรนาโค, ดร. นามสกุล บัวผัด อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๑๙ 

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๗๑๐๗-๐๐๐๔๘-๑๓-๖ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ที่ 
๖๗๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระไตรปิฎกศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 

๒. พระสุตตันตปิฎก      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

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


๒๐๓ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค. (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๔๒๒-๔๓๖).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ นามสกุล สุขสุชะโน อายุ ๖๕ ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔    

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๗๒๐๗-๐๐๓๘๐-๙๗-๑ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ปริญญาตรี  สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ  สถาบัน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ที่ 
๖๗๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ศาสนาทั่วไป     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 

๒. วัฒนธรรมไทย     ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

๓. คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 



๒๐๕ 
 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
เสริมศักดิ์ สุขสุชะโน.  (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการบริหาร.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๔๔๕-๔๕๙). ขอนแก่น : 
วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายปัณณวิชญ์ นามสกุล แสงหล้า อายุ ๓๙ ปี   

๒. เกิดวันพฤหัสบด ีที่ ๗ เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๒๐     

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๖๐๓-๐๐๑๑๗-๔๓-๔ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ที่ 
๖๗๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ภาษากับการสื่อสาร  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

๒. ภาษากับการสื่อสาร     ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

๓. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 



๒๐๗ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปัณณวิชญ์ แสงหล้า. (๒๕๕๙). หลักนิติรัฐกับการพัฒนาการปกครองไทย.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๕๘๐-๕๙๓). ขอนแก่น : 
วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระปริญญา ฉายา ฐิตธมฺโม นามสกุล  จันทะมงคล อายุ  ๒๗  ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที่  ๑๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๕๐๙๙-๐๐๗๓๕-๑๕-๗ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์   รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๕. ระบบราชการไทย           ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๖. รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  
๗. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๘. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๒. ระบบราชการไทย           ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๓. รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘  
๔. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

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


๒๑๐ 
 

๕. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๑. ระบบราชการไทย        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙  
๒. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล).(๒๕๕๙). พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม. ในการ
 ประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๓๘๙-๓๙๘) 
 น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระสถิตย์ ฉายา  โพธิ าโณ  นามสกุล  โพธิ์หล้า  อายุ ๒๗  ปี พรรษา  ๗ 
๒. เกิดวันพุธ ที่  ๗  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๔๐๐๖-๐๐๑๑๖ –๗๒-๑   
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี  สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๒๖/ ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
        ๑.  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗     ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
        ๒.  พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
        ๓.  การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย   ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
        ๔.  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
      ๑. การเมืองการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
      ๒. ความรู้เบื้องตน้ทางรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
      ๓. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา        ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
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๒๑๒ 
 

      ๔. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย      ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๘ 
      ๕. ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ         ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
      ๑. การเมืองการปกครองของไทย          ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
      ๒. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา        ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
      ๓. พุทธธรรมกับการบริหาร       ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
      ๔. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๙ 

      ๕. ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ        ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระสถิตย์  โพธิญาโณ  (โพธิ์หล้า). (๒๕๕๙). การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนา.ในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๓๖๔-
๓๗๓). น่าน :  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายนพดณ นามสกุล  ปัญญาวีรทัต   อายุ  ๔๒  ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที่  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๐๐๕-๐๐๑๔๖-๒๗-๖ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ปริญญาตรี  สาขา ภาษาอังกฤษ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๒ 
 ปริญญาตรี  สาขา รัฐศาสตร์  สถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ.๒๕๔๑ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๙๐/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๒. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องตัน          ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  
๔. แนวคิดทางการเมืองไทย          ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๕. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์         ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๖. อาเซียนศึกษา         ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
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๒๑๔ 
 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๒. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๓. ศาสนากับการเมือง      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๔. ปรัชญาการเมืองเบื้องตัน         ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  
๕. แนวคิดทางการเมืองไทย    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๖. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์        ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๗. อาเซียนศึกษา        ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘ 

๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๑. การเมืองการปกครองของไทย        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙  
๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นพดณ ปัญญาวีรทัต. (๒๕๕๙). การบริหารงานภาครัฐตามแนวพุทธบูรณาการ. ในการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสร้างสรรค์  ครั้งที่ ๓. ประจ าปี ๒๕๕๙ (น. ๖๖๑-๖๗๔). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระมหาอัมพร  ฉายา ชุตินธโร นามสกุล พันธุ์กา อายุ ๕๓  ป ีพรรษา  ๓๔ 
๒. เกิดวันอังคาร ที่  ๒๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๑๐๖-๐๐๗๘๔-๙๖๗  
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 

 ปริญญาเอก สาขา การบริหารการพัฒนา  สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท  M.A. (Sociology)  สถาบัน University of Pune, India. พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ปริญญาตรี  สาขา ภาษาอังกฤษ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๗/ ๒๕๓๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
       ๑.  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๗ 
       ๒.  พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม      ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๗ 
       ๓.  มนุษย์กับสังคม           ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
       ๔.  ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์         ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
       ๕.  ศึกษาอิสระทางสังคมสงเคราะห์         ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
     ๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
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๒๑๖ 
 

     ๒. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ      ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
     ๓. Reading Tipitaka in English         ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๘ 
     ๔. มนุษย์กับสังคม          ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๘ 
     ๕. การสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๘   
        
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
     ๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น         ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
     ๒. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ        ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
     ๓. มนุษย์กับสังคม           ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๙ 

  ๔. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๙      
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาอัมพร  ชุตินฺธโร  (พันธุ์กา). (๒๕๕๙). วัดกับการบริหารจัดการตามแนวรัฐประศาสนศาสตร์.ในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๓๙๙-
๔๐๘). น่าน :  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  นางสาวสกุณา  นามสกุล  คงจันทร์   อายุ  ๔๕  ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๑๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๑๐๐๖-๐๒๙๓๖-๐๘-๓ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ปริญญาโท  สาขา การสอนสังคม  สถาบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ปริญญาตรี  สาขา สังคมวิทยา สถาบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๙๔๓/๒๕๓๕ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

๑. สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  
๔. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๕. ระบบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๖. อาเซียนศึกษา       ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
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๒๑๘ 
 

๑. สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  
๔. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๕. ระบบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๖. อาเซียนศึกษา       ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๑. สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
สกุณา  คงจันทร์.(๒๕๕๙). อ านาจและผลประโยชน์แห่งชาติ : กรณีพิพาททะเลจีนใต้. ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๔๒๓-๔๓๗). น่าน :  
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

               

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาจิตนเรศ ฉายา วุฑฺฒิธมฺโม นามสกุล ศรีปะโค  อายุ ๔๕ ปี  พรรษา ๒๔ 
๒. เกิดวันพุธ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๔ ๑๒๐-๐๐๑๓๒-๐๙-๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก  Public Administration สถาบัน Nagpur University of India. พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ปริญญาโท   สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี   สาขา เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
๒๕๔๓ 
 ปริญญาตรี   สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
๓. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่๓๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓   
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
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๒๒๑ 
 

  ๒. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
  ๔. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
  ๕. การบริหารเชิงกลยุทธ์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   
พ.ศ.๒๕๕๘ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๒. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
  ๔. นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๕. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๖. การบริหารหน่วยงานของรัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๗. การบริหารเชิงกลยุทธ์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. วิทยาการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
  ๒. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
   
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม.(๒๕๕๘). พิมพ์ครั้งที่ ๒. นโยบายสาธารณะและการวางแผน.อุบลราชธานี:

วิทยาการพิมพ์. ISBN : 978-616-305-733-4. จ านวนหน้า ๒๐๖. 
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง. อุบลราชธานี : วิทยาการ

พิมพ์.๒๕๕๙.ISBN : 978-616-300-225-9. จ านวนหน้า ๓๕๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาค าพันธ์ ฉายา ปภากโร นามสกุล ภาคสิม  อายุ ๔๗ ปี  พรรษา ๒๗ 
๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๓๔๐๑-๐๐๕๕๕-๑๘-๙ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท   สาขา บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี   สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๖๖/๒๕๕๐ วันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. ปกครองคณะสงฆ์ไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. ธรรมภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๔. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
  ๕. พระอภิธรรมปิฎก     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
  ๖. ธรรมนิเทศ      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. ปกครองคณะสงฆ์ไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
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๒๒๓ 
 

  ๒. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. ธรรมภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๔. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๕. พระอภิธรรมปิฎก     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๖. การบริหารธุรการ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. ปกครองคณะสงฆ์ไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๓. ธรรมภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาค าพันธ์ ปภากโร. (แต่งร่วม).(๒๕๕๘). พระอภิธรรมปิฎก. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN : 978-974-364-795-6 . จ านวนหน้า ๒๓๘. 
พระมหาค าพันธ์ ปภากโร. (แต่งร่วม) .(๒๕๕๖).  การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. ISBN : 978-616-300-088-0. จ านวนหน้า 
๓๒๐. 

พระมหาค าพันธ์ ปภากโร.และพระครูปลัดศรีอรุณ ญาญิสฺสโร.(๒๕๕๙).  ธรรมนิเทศ. อุบลราชธานี : 
วิทยาการพิมพ์. ๒๕๕๙. ISBN : 978-616-300-279-2. จ านวนหน้า ๒๔๘. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูปลัดศรีอรุณ ฉายา ญาณิสฺสโร นามสกุล ค าโท  อายุ ๔๐ ปี  พรรษา ๒๐ 
๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๓๓๐๘-๐๐๗๙๐-๓๑-๘ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี   สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๒. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๔. ธรรมนิเทศ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
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๒๒๕ 
 

พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาญิสฺสโรและพระมหาค าพันธ์ ปภากโร.(๒๕๕๘).  ธรรมนิเทศ. อุบลราชธานี : วิทยาการ

พิมพ์. ๒๕๕๙. ISBN : 978-616-300-279-2. จ านวนหน้า ๒๔๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี
*********************************** 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายธรธรรม์ นามสกุล ชินโกมุท อายุ ๖๒ ปี   
๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๓๔๐๖-๐๐๑๕๓-๙๐-๐ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. พ.ศ.๒๕๓๗ 
 ปริญญาตรี สาขา รฐัศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ   
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษ  สอนรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
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๒๒๗ 
 

  ๑. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. การบริหารการพัฒนา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๔. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ธรธรรม์ ชินโกมุท และประยงค์ ศรไชย.(๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. อุบลราชธานี:

วิทยาการพิมพ์. ISBN : 978-616-300-280-8. จ านวนหน้า ๒๔๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายประยงค์  นามสกุล ศรไชย อายุ ๖๒ ปี   
๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๙๖  
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๓๓๑๔-๐๐๓๓๗-๔๔-๗ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ปริญญาตรี  สาขา สุขศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๔ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ   
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษ  สอนรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๔. การบริหารโครงการ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
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๒๒๙ 
 

  ๑. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๒. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. การบริหารโครงการ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๔. การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๕. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ดังนี้ 
  ๑. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๓. การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ประยงค์ ศรไชยและธรธรรม์ ชินโกมุท.(๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. อุบลราชธานี:

วิทยาการพิมพ์. ISBN : 978-616-300-280-8. จ านวนหน้า ๒๔๓. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
************************************* 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระมหายุทธพิชาญ  ฉายา  โยธสาสโน  นามสกุล  ทองจันทร์   อายุ ๔๕ ปี พรรษา  ๒๓ 

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๓๒๑๐-๐๑๒๓๔-๘๓-๑ 

    
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา นโยบายและการวางแผน สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี  สาขา บริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๓๘ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
           ๑. นโยบายสาธารณะและการวางแผน   
           ๒. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
           ๓. กฎหมายอาญา                       
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑. นโยสาธารณะและการวางแผน             
           ๒. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  
           ๓. กฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนในรายวิชา ๑. 
นโยสาธารณะและการวางแผน             
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๒๓๒ 
 

            ๒. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  
            ๓. กฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนในรายวิชา ๑. 
นโยสาธารณะและการวางแผน 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน (ทองจันทร์). (๒๕๕๙). บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ของชุมชนต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์.วารสารวนัมฏองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศ์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ .ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑. 
มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. น.๗๙-๘๙. ISSN 2465-3683. 

พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน.(๒๕๖๐).  การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฎีองค์การ : การบริหารงาน
ภาครัฐ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารปกครองภาครัฐใหม่. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0
ครั้งที่ ๑. (น.๑๖๑-๑๗๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาวิศิต  ฉายา  ธีรว โส  นามสกุล  กลีบม่วง  อายุ  ๔๙ ปี  พรรษา   ๒๙ 

๒. เกิดวันเสาร์ ที่ ๒๓ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน    ๓  ๓๒๐๑  ๐๒๐๑๑  ๗๕  ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา M.A. (Public Administration) สถาบัน University of Nagpur. India พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
 ปริญญาตรี สาขา  สาขา สังคมวิทยา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๓๖ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลตั้งแต่วันที่  ๓๐ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๔๓ 
 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑.  พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง          
 ๒.  พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์          
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง           
 ๒. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์        
    



๒๓๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง                 
 ๒. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์                
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร                              
 ๒. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์                 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาวิศิต ธีรว โส. (๒๕๕๕). แนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย.์ วารสารสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา.  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น. ๓๓-๔๕. 

พระมหาวิศิต ธีรว โส. (๒๕๕๖). แนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ. วารสารสารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต. เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น. ๘๕-
๙๘. 

พระมหาวิศิต ธีรว โส. (๒๕๕๖). สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงค์ในสังคมไทย. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญ
สากลของโลก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น. ๒๙-๔๒. 

พระมหาวิศิต ธีรว โส. (๒๕๕๗). แนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารจัดการองค์การที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ .  
วารสารมหาจุฬาวิชาการ.  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖. น. ๖๙-๘๘. 

พระมหาวิศิต ธีรว โส. (๒๕๕๘). องค์กรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร. วารสารสารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต. เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น. ๙๑-
๑๑๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระปลัดสุระ   ฉายา ญาณธโร   นามสกลุ   จันทึก   อายุ   ๔๐  ปี พรรษา ๑๘ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๓๒๐๑-๐๐๓๗๒-๒-๙๗ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตั้งแต่วันที่  ๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย   
๒. แนวคิดการเมืองไทย   
๓. สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดส าคัญในตะวันออก  
๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย   
๒. ทฤษฎีการเมืองและสังคม 
๓. สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดส าคัญในตะวันออก  
๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 



๒๓๖ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย 
๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระปลัดสุระ  ญาณธโร. (๒๕๕๙). การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้

ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น. ๕๔๒ – ๕๕๔).ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. 

พระปลัดสุระ  ญาณธโร. (๒๕๖๐).  สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้จัดการฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์การไปสู่ความส าเร็จในยุคประเทศไทย 4.0. ในการ
ประชุมระดับชาติพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ครั้งที่ ๑. (น. ๑๗๘-๑๘๙). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาสงฆ์สุรินทร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายเสือ นามสกุล  สัชชานนท์ อายุ ๖๖ ปี  

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที ่๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๒๐๑ ๐๐๘๔๓ ๘๕ ๒ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท M.A. (Sociology) สถาบัน University of Poona พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๔ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสัญญาเลขที่ ๐๐๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์   

๒. การบริหารการพัฒนา    

๓. การบริหารโครงการ     

๔. ระบบราชการไทย    

๕. วิทยาการบริหาร    

๖. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์กร 

 

 

   



๒๓๘ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

๒. การบริหารการพัฒนา   

๓. การบริหารโครงการ    

๔. ระบบราชการไทย   

๕. วิทยาการบริหาร   

๖. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์กร  

๗. การเมืองการปกครองของไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  

๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑  

๓. การบริหารการพัฒนา   

๔. การบริหารโครงการ    

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
เสือ สัชชานนท์. (๒๕๕๙). ปรัชญาการเมืองปัจจุบัน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการ

วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๕๑๒-๕๒๓). ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ ฉายา  สุทฺธจิตฺโต   นามสกุล  ผลเจริญ อายุ  ๔๕ ปี พรรษา  ๒๓ 

๒. เกิดวันอังคารที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๓๒๐๑-๐๐๐๓๘-๒๗- ๓ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยา  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๑๒ / ๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่ วันที่๑๒ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑           ๒. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   
๓.  วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ      ๔. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒              
๕.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒   ๖. วิชาภาษากับการสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑              ๒.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   
๓.  วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ           ๔.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒              
๕.  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒  ๖. วชิาภาษากับการสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  วิชาระเบียบวิธีวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    ๒.  วิชาการบริหารโครงการ                    



๒๔๐ 
 

๓.  วิชาปรัชญาการเมืองเบื้องต้น                       ๔. วิชาการวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย  
๕.  วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ            ๖. วิชาพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ์     
๗.  วิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ๘. วิชาภาษากับการสื่อสาร 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ).(๒๕๕๙). การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. วารสาร

มหาจุฬาคชสาร. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙. น. ๒๐๓-๒๑๗. 
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) .(๒๕๖๐). การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฎีองค์การ : การ

บริหารงานภาครัฐ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารปกครองภาครัฐใหม่. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ครั้งที่ ๑. (น.๑๖๑-๑๗๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ นายศศิกิจจ์ นามสกุล อ่ าจุ้ย  อายุ ๕๑ ปี  

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘    

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๐๐๑-๐๑๐๓๕-๔๓-๗ 

 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. 
๒๕๔๕ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๓๑/๒๕๕๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑. ธรรมนิเทศ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   
 ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   
 ๓. ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๔. ระบบราชการไทย    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๕. การบริหารหน่วยงานของรัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

 



๒๔๓ 
 

 ๖. นโยบายสาธารณและการวางแผน  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑. ธรรมนิเทศ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   
 ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๓. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๔. ระบบราชการไทย     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘    
 ๕. การบริหารหน่วยงานของรัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘   
 ๖. นโยบายสาธารณและการวางแผน  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘   
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑. ธรรมนิเทศ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๒. ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙   
 ๓. การปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๔. พระพุทธศาสนากับการบริหาร   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙   
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นายศศิกิจจ์  อ่ าจุ้ย. (๒๕๕๙). การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๑๙๒-๑๒๐๒). น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ นายอาณัติ  นามสกุล เดชจิตร  อายุ ๓๑ ปี  

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๘    

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๐-๖๒๐๑-๐๐๐๒๖-๖๙-๑ 

 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  

๒. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  

๓. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. การบริหารการพัฒนา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

๕. สัมมนาภาวะผู้น าทางการเมือง   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

๖. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



๒๔๕ 
 

๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๒. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. การบริหารการพัฒนา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๔. สัมมนาภาวะผู้น าทางการเมือง   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๕. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๖. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
อาณัติ  เดชจิตร. (๒๕๕๙). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.(น.๑๒๓๒-๑๒๔๗). น่าน : วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ  นางสาวอนงค์นาฏ  นามสกุล แก้วไพฑูรย์  อายุ ๔๒ ปี  

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓  ๖๐๐๔  ๐๐๑๐๓  ๕๒ ๓  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี  สาขา การจัดการทั่วไป-บัญชี  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒.  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  

๓.  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   

๔.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   

๕.  ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   

๖.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   



๒๔๗ 
 

๗.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   

๓. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   

๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   

๕. วัฒนธรรมไทย    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๖. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘   

๗. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๘. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘   

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙   

๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙   

๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙   

๔. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙   
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์. (๒๕๕๙). ทุนมนุษย์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ : พุทธบูรณาการในองค์กรสมัยใหม่.

บทความสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาเขต
ขอนแก่น. ขอนแก่น. น. ๑๒๑๙-๑๒๓๑. 

 
 

 



๒๔๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
*********************************** 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ นายภาราดร  นามสกุล แก้วบุตรดี อายุ ๓๐ ปี  

๒. เกิดวันอังคาร ที ่๔ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๙    

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๖๒๐๑-๐๐๐๗๒-๖๒-๖ 

 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์   สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๕๗  
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. ศาสนาทั่วไป    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๔. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๔. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๖. วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ศาสนากับการเมือง    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   
 ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  



๒๔๙ 
 

 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
 วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๒. ศาสนากับการเมือง    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙   
 ๓. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๔. ศาสนาทั่วไป     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙    
 ๕. การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ภาราดร แก้วบุตรดี. (๒๕๕๙). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล . ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.(น. ๑๑๘๐-
๑๑๙๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
********************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ ดร.สมบัติ นามสกุล นวลละออง อายุ ๔๒ ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๖    

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๐๐๑-๐๐๖๐๐-๗๗-๗ 

 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๒. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๓. พระไตรปิฎกศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๔. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๕. การบริหารโครงการ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๖. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  



๒๕๑ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑. การบริหารทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๒. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   
 ๓. พระไตรปิฎกศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘   
 ๔. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๕. การบริหารโครงการ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘    
 ๖. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๒. การบริหารทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙    
 ๓. พระไตรปิฎกศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙   
 ๔. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙   
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระปลัดสมบัติ  ฐิติญาโณ (นวลละออง). (๒๕๕๘). พุทธวิธีการเสริมสร้างทุนมนุษย์ในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๘. น. ๔๙๙-๕๐๖. 

 
 



๒๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระมหาไกรสร ฉายา  โชติปญฺโญ  นามสกุล แสนวงค์ อายุ  ๓๑ ปี พรรษา ๑๑ 

๒. เกดิวันอังคาร ที่ ๒๓   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๕๑๐๓ ๐๐๐๐๕ ๕๗ ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๔๔/๒๕๕๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

  ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาท่ี ๑                               
  ๔๐๗ ๓๐๓ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ๔๐๑ ๔๐๕ พุทธธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาท่ี ๑  
 

 



๒๕๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาท่ี ๑                               
  ๔๐๗ ๓๐๓ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ๔๐๑ ๔๐๕ พุทธธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาท่ี ๑  
 ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

  ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาท่ี ๑                               
 ๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาท่ี ๑  
 ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

  
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพทางจิตของผู้สูงอายุ (Buddhist 

Promoting Mental Health of the Elderly in the Community). ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๒๗๙-๒๘๒) น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาอรรถพล ฉายา นริสฺสโร  นามสกุล คงตัน อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๗ 

๒. เกิดวันเสาร์ ที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๒   

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๘๔๐๒ ๐๐๗๓๑ ๐๔ ๙ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๖๖/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๘  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา  
                  ๔๐๗ ๓๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา  
                  ๔๐๑ ๔๐๕  ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
                 ๔๐๗ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา  
                  ๔๐๗ ๓๐๒  รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
                  ๔๐๗ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
                  ๔๐๑ ๔๐๕   ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที ่๑ 



๒๕๖ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาอรรถพล นริสฺสโร .(๒๕๕๙). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน.ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๖๙๙-๑๗๐๗) น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระนฤพันธ์ ฉายา ญาณิสฺสโร นามสกุล สมเจริญ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๑ 

๒. เกิดวันอังคารที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑ ๕๐๙๙ ๐๐๒๗๕ ๒๖ ๑ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 ปริญญาตรี สาขา ภาษาบาลี สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ .ศ.
๒๕๕๐ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
                      ๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาท่ี ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๒  
๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหน่วยงานของรัฐ     ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
                      ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป        ภาคการศึกษาท่ี ๑  
                      ๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาที่ ๑  



๒๕๘ 
 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระนฤพันธ์  ญาณิสฺสโร.(๒๕๕๙). พุทธธรรมค าตอบของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๓๐๓๘-๓๐๔๗).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายวสิษฐ์พล  นามสกุล  กูลพรม  อายุ ๔๙ ปี  

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๕ ๕๒๐๗ ๐๐๐๑๖ ๔๔ ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี  สาขา สังคมศึกษา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๙๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖    
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๔๐๗ ๔๓๕  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา     ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๔๐๗ ๓๐๒  รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองการปกครองไทย      ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๘ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
            ๔๐๗ ๔๓๕  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา     ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
            ๔๐๗ ๓๐๒  ประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองการปกครองไทย      ภาคการศึกษาท่ี ๑ 



๒๖๐ 
 

            ๔๐๑ ๓๐๘  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
            ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองการปกครองไทย      ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๔๐๗ ๔๓๕  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์     ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๔๐๗ ๔๓๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
วสิษฐ์พล กูลพรม.(๒๕๕๙).การบริหารจัดการเชิงพุทธ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับ

การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๓๐๐๖-๓๐๑๓).ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นางสาวปิ่นปินัทธ์  นามสกุล เหลืองพิทักษ์ อายุ ๒๖ ปี   

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๗๓๙๙ ๐๐๒๖๙ ๓๒ ๔ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ. 
๒๕๕๕ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๖๖ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๘  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
                      ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม     ภาคการศึกษาท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม     ภาคการศึกษาท่ี ๒  
                      ๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฏีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม     ภาคการศึกษาที่ ๒  
                      ๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ภาคการศึกษาท่ี ๑  
                        ๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฏีและพฤติกรรมองค์การ  ภาคการศึกษาที่ ๑  



๒๖๒ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการยกระดับจิตใจมนุษย์. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๑๙๒๗-๑๙๓๙).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระศรีรัตนมุนี, ดร. ฉายา มหาวายาโม นามสกุล เกษรบัว อายุ ๔๕  ปี พรรษา ๒๕ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๔๐๑-๐๐๘๔๙-๗๕-๙ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘                 

 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค สถาบัน แม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๓๗  

๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๒๙/ ๒๕๔๙ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๕  เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระสงฆ์กับภาวะผู้น า     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๔. ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
           ๑. พระสงฆ์กับภาวะผู้น า     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
   ๒. สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

 



๒๖๕ 
 

 ๓. กฎหมายคณะสงฆ์      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๕. ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๖. ศาสนากับภาวะผู้น า      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระสงฆ์กับภาวะผู้น า     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙ 
 ๖. พระพุทธศาสนากับการบริหาร    ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙ 
 ๗. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระศรีรัตนมุนี.(๒๕๕๙). การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะเชิงพุทธ

บูรณาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. น. ๔๖๑-๔๗๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.  ฉายา ธีรวฑฺฒโน นามสกุล โพธิ์ทอง  อายุ ๔๒ ปี  พรรษา ๒๑ 

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๕๐๖-๐๐๔๔๒-๘๗-๙ 

 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๔๓  

๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๕ /๒๕๔๙ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. สัมมนาการบริหารกิจการณ์สงฆ์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๕. จริยธรรมทางการเมือง      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. ศาสนากับรัฐศาสตร์      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 



๒๖๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. กฎหมายคณะสงฆ์       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๕. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๖. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๘. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๙. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

๑๐. ศาสนาและกับรัฐศาสตร์      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
 ๒. การบริหารเชิงกลยุทธ์       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูรัตนสุตาภรณ์. (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา.โรงพิมพ์ โฟกัสพริ้นติ้ง. ISBN : 

978-616-423-295-2. จ านวน ๑๘๔ หน้า. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ), ดร. ฉายา สุเทวเมธี  นามสกุล ดีเยี่ยม อายุ ๓๒ ปี พรรษา ๑๒ 

๒. เกิดวันศุกร์ ที ่๑๔  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๓๐๑๕-๐๐๐๑๙-๖๐-๒ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ที่ ๘/๒๕๕๗ มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๔. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๕. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. ศาสนากับรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 



๒๖๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๔. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๕. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๖. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๘. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๓. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๔. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๖. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ). (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน. วารสารวิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 ISSN. 2392 – 5787. น. ๑๒๙-
๑๓๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายวรพล  นามสกุล วรสุวรรณโรจน์ อายุ ๔๕ ปี   

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๕๐๑-๐๐๗๖๙-๔๑-๑ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ ๒๕๕๔ 

 ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ ๒๕๔๓ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๕. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๙. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 



๒๗๑ 
 

๑๐. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

๑๑. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๔. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๕. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการีศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.  การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
วรพล วรสุวรรณโรจน์. (๒๕๕๙). บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ ๗. (น. ๖๘๓-๖๙๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายสมปอง นามสกุล   สีชมพู อายุ  ๓๒ ปี  

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๖๕๐๑ ๐๐๐๐๘ ๑๐ ๓ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี  สาขา จริยศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ที่ ๘/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การเมืองกับการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕. คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา   



๒๗๓ 
 

 ๑. การเมืองกับการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

 ๔.ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๕.คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

 ๖. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การเมืองกับการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 ๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๕. คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙  

 ๖. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 
สมปอง สีชมพู. (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานเทศบาลต าบลท่าทอง . ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.(น. ๖๙๒-๗๐๒). 
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระสมุห์อุทัย  ฉายา อุทยเมธี นามสกุล มะโนรัตน์ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๑ 

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๓๓๑๐-๐๐๐๓๒-๒๔-๓  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘/๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน( พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาพระไตรปิฎกศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๒. วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๓. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๔. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๕. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๗     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๖. วิชาพระพุทธศาสนากับความมั่นคงมนุษย์   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๗. วิชาพระวินัยปิฎกศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๘. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๒     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

 



๒๗๖ 
 

๙. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๗     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑๐. วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๗ 

๑๑. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓     ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘    อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๒. วิชาพระไตรปิฎกศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๓. วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๔. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๕. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๖. วิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๗. วิชาพระวินัยปิฎกศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๘. วิชาวัฒนธรรมไทย     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๙. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๕     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๐. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๗     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๑. วิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๒. วิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๓. วิชารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๔. วิชาพระไตรปิฎกศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๕. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๖. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๕      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ ( พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี. (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๗๙๘-๘๑๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 



๒๗๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหากิตติ ฉายา กิตฺติเมธี นามสกุล สอนเสนา อายุ ๒๗ ปี พรรษา ๕  

๒. เกิดวันเสาร์ ที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑ ๔๐๙๙ ๐๐๕๓๘ ๕๖๕    

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๙/๒๕๕๙  มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน( พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  อาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๒. การปกครองคณะสงฆ์ไทย      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๔. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๕. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  อาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนในรายวิชา   
๑. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๒๗๘ 
 

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๔. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๕. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๖. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๗. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ    ภาคการศึกษาที่๓/๒๕๕๘ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ ( พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน) 
พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาตามแนวศตวรรษ ๒๑.ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๔๖๒-๑๔๖๙).น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูสังฆรักษ์คณิต ฉายา คุเณสโก นามสกุล  ถาแพนทอน อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๘ 

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๔๔๐ ๖๐๐๑ ๓๐๓๕ ๐  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๙ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๕/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน( พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ผู้ช่วยสอนสอนรายวิชา 
 ๑. การบริหารหน่วยงานภาครัฐ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
 ๑. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.การบริหารหน่วยงานภาครัฐ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
 



๒๘๐ 
 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. หลักพุทธธรรม      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ ( พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูสังฆรักษ์คณิต คุเณสโก. (๒๕๕๙). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ.ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๘๓๓-๘๓๙).น่าน : วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายธีรทัศน์  นามสกุล  โรจน์กิจจากุล  อายุ ๓๐ ปี   

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑ ๕๓๐๘ ๙๐๐๐๐ ๒๕ ๙ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๔๗/๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน( พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์สอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๕. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. สัมมนาภาวะผู้น าทางการเมือง     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 



๒๘๒ 
 

๗. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๙. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๑๐. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๑๑. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์สอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๔. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๕. การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๖. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๗. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๘. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
๑. นโยบายสาธารณะและการวางแผน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ ( พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน) 
นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล. (๒๕๕๙). Nan Province: Buddhist integration leading to secure 

government.  ในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติภู มิศาสตร์ เชิ ง วัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๓๖๗-๓๗๗).น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 



๒๘๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายธัชพล นามสกุล  ยรรยงค์  อายุ  ๓๐ ปี   

๒. เกิดวันอังคาร ที ่๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๖๖ ๙ ๙๐๐ ๐๘๑ ๖๒๘  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘/๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖               
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน ( พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๔. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๕. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๖. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๗. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๘. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 



๒๘๔ 
 

 ๙. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๑๐. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๑๑. การวิเคราะห์การเมืองกับการปกครองของไทย  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รบัผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๔. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๕. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๖. พระพุทธศาสนากับสันติภาพ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๗. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๘. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๙. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๑๐. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๑๑. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๑๒. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔. การบริหารหน่วยงานของรัฐ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕. พระพุทธศาสนากับสันติภาพ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ( พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ธัชพล  ยรรยงค์. (๒๕๕๙). หลักพุทธธรรมในการบริหารหน่วยงานของรัฐ.  ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (น.๑๔๔๗-๑๔๖๑). 

 
 
 



๒๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาผดุงศักดิ์ ฉายา เสสปุญฺโญ นามสกุล สันยศติทัศน์ อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๖  . 

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ . 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ – ๕๒๐๑ – ๐๐๔๖๑ – ๗๑ – ๙   . 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐ . 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ.
๒๕๔๔ . 
 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 *ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๖/๒๕๕๗  
.มีผลตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
  . 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   . 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  . 
  ๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  . 
  ๓. พระพุทธศาสนากับการบริหาร   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  . 
  ๔. การเมืองการปกครองของไทย   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  . 
  ๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  . 
  ๖. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗  .. 

 



๒๘๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   . 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘  . 
  ๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘  . 
  ๓. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๔. การเมืองการปกครองของไทย   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๕. การบริหารการพัฒนา    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๘. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘  . 
  ๙. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘  . 
  ๑๐.พระพุทธศาสนากับการบริหาร   ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘   
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   . 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .   

๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ . . 

๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .  

๔. อาเซียนศึกษา     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .  

๕. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .  

๖. การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ . 

๗. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .  

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺญโญ. (๒๕๕๘). การพัฒนากลยุทธ์และเกณฑ์ชี้วัดของวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด

เชียงราย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕. (น.๔๘-๕๗). 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

 



๒๘๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายสมพงษ์  นามสกุล แซ่ท้อ  อายุ  ๒๘ ปี 
๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ .   
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ – ๕๗๐๔ – ๐๐๑๒๒ – ๖๕ – ๔  .    
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ.๒๕๕๘ . 

ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๖ . 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 *ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๒๘/ 
๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  .    
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  
 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ . 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   
 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ .   
๒. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ . . 
๓. นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๙ .  

 



๒๘๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๐   ๑. นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๐ .   
    ๒. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๐ .   
    ๓. การศึกษาอิสระทางรัฐประศานศาสตร์  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๐ . 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และสมพงษ์ แซ่ท้อ. (๒๕๕๙). Buddhist Human-Relationship Creation in 

Organization Management. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๖๒๖ – ๑๖๓๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายวีระพงศ์   นามสกุล เกียรติไพรยศ อายุ  ๒๖ ปี   
๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๓  
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑  ๕๗๐๔  ๐๐๑๓๕  ๐๔  ๗   . 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘. 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พ.ศ.๒๕๕๗  
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๒๔/ ๒๕๖๐  
มีผลตั้งแต่วันที่  ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  . 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ . 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   . 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙  . 

๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ .  

๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑  ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๙ 

๔. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๙   

 



๒๙๑ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และสมพงษ์ แซ่ท้อ. (๒๕๕๙). Buddhist Human-Relationship Creation in 

Organization Management. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๖๒๖ – ๑๖๓๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายพัสกร   นามสกุล อุ่นกาศ อายุ ๔๕  ปี  . 
๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๑๔  . 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๗๐๑-๐๐๔๑๐-๙๒-๘  . 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พ.ศ  ๒๕๕๑ . 
 ปริญญาตรี สาขา การศึกษา  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  พ.ศ.๒๕๓๖  
.. 
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 *ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๐๐๙/ 
๒๕๕๙ .มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   . 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๗ 

๒. การบริหารโครงการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๗ 

๓. การบริหารการพัฒนา    ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๕๗ 

  ๔. การบริหารการพัฒนา    ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๗ 
  ๕. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๑. การบริหารโครงการ     ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๘ 
  ๒. การเมืองการปกครองของไทย    ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๘ 
  ๓. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๘ 



๒๙๓ 
 

  ๔. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๘ 
  ๕. การบริหารการพัฒนา    ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๘ 
  ๖. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๘ 
  ๗. นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๘ 
  ๘. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๘ 
  ๙. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๒. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๓. การบริหารโครงการ     ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๕. นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๖. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ภาคการศึกษาที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พัสกร อุ่นกาศ. (๒๕๕๙). บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงราย .

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.  
(น. ๓๖๙ – ๓๗๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 



๒๙๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายเสพบัณฑิต  นามสกุล โหน่งบัณฑิต อายุ ๔๒ ปี  
๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๙ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗   . 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๔๕ ๐๓๐๐ ๑๐๑ ๙๘๙   . 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 

ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง  พ.ศ. ๒๕๕๖ .. 
ปริญญาตรี สาขา บาลีพุทธศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗. 

๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 *ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๐/๒๕๕๙ มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคมพ.ศ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์สอน 
  ๑.การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๗. 
  ๒. พระอภิธรรมปิฎก ภาคการศึกษาที่  ๓/ ๒๕๕๗. 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. วรรณคดีบาลี      ภาคการศึกษาท่ี  ๑/ ๒๕๕๘ . 
  ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/ ๒๕๕๘ . 
  ๓. พระอภิธรรมปิฎก       ภาคการศึกษาท่ี  ๒/ ๒๕๕๘  .. 
  ๔. การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ๒๕๕๘ . 
  ๕. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๓/ ๒๕๕๘ . 



๒๙๕ 
 

  ๖. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๓/ ๒๕๕๘ . 
  ๗. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาท่ี ๓/ ๒๕๕๘ . 
  ๘. ชีวิตและผลงานปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๓/ ๒๕๕๘ . 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๙ . 
๒. วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี  ๑/ ๒๕๕๙  .   
๓. อภิธรรมปิฎก       ภาคการศึกษาท่ี  ๒/ ๒๕๕๙  . 
๔. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ๒๕๕๙ . 

    ๕. วิทยาการบริหาร     ภาคการศึกษาท่ี  ๒/ ๒๕๕๙ . 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต. (๒๕๕๙). บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัด

เชียงราย. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ ๗. (น. ๓๖๙ – ๓๗๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายสวัสดิ์ นามสกุล ค าชาย อายุ ๖๑ ปี  

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๒๒ ๐๐๑๗๔ ๙๑ ๑  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 

ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราค าแหง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

พ.ศ. ๒๕๑๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๗/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. กฎหมายส าหรับพระสงฆ์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. หลักการฝึกอบรมและการประชุม    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๓. ประวัติศาสตร์ยุโรป     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

 



๒๙๘ 
 

 ๔. วิทยาศาสตร์ (วิชาสามัญ)     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. บส.๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
สวัสดิ์ ค าชาย.(๒๕๕๙). มรดก : เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อย่างไร. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๑๗๕๔-๑๗๖๔). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายสมภพ นามสกุล สายหยุด อายุ ๕๑ ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๑๐๐๖ – ๐๒๔๑๑ – ๗๔ – ๖  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนาศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๕ 
 ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบัน วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ 
๒๕๓๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๗/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. รัฐศาสตร์ส าหรับครู    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๔. การปกครองส่วนท้องถิ่น    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
  ๕. รัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับครู   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๓๐๐ 
 

 ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ๓. การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. บส ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
สมภพ สายหยุด. (๒๕๕๙). นวัตกรรมทางการศึกษากับพระสงฆ์. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๑๗๓๒-๑๗๔๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ ฉายา โอภาโส นามสกุล ตันทิกุล อายุ ๕๕ ปี พรรษา ๓๔ 

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ – ๒๔๐๑ – ๐๐๑๙๑ – ๑๗ – ๐  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒกิารศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ 
๒๕๕๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์  
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๗/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารจัดการงบประมาณ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. การบัญชีเพื่อการจัดการพุทธธรรมาภิบาล    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๔. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับครู     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประประชากร   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๓๐๒ 
 

  ๒. ธรรมะปฏิบัติ ๒        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. บส.๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ.(๒๕๕๙).สาธารณสงเคราะห์ในบริบทเกี่ยวกับพระสงฆ์. ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๖๙๑-๑๖๙๘). น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาสหาย ฉายา กนฺตธมฺโม นามสกุล จ าปาแก้ว อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๒๗ 

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ – ๖๕๐๒ – ๐๐๔๖๔ – ๑๖ - ๖  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขาบาลีพุทธศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ.
๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๖/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. พระไตรปิฎก      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. พระวินัยปิฎก      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. ภาษากับการสื่อสาร     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. วัฒนธรรมไทย      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. บาลีไวยากรณ์      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
  ๔. พระไตรปิฎก      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 



๓๐๔ 
 

  ๕. พระวินัยปิฎก      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
  ๖. ธรรมนิเทศ      ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
 ๑. การปกครองคณะสงฆ์     ภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. พระไตรปิฎก      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. พระวินัยปิฎก       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม.(๒๕๕๙).หลักธรรมส าหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาองค์กร. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๗๐๘-๑๗๒๒). น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาปิยะบุตร ฉายา ปัญฺญาวฑฺฒโน นามสกุล วงศ์กันทราภัย อายุ ๓๒ ปี พรรษา ๓๒ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ – ๒๔๐๗ – ๐๐๐๐๑ – ๗๓ – ๑  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๕ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๗/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การจัดการเรียนรู้       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. พระสงฆ์กับภาวะผู้น า     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๔. เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
  ๕. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๓๐๖ 
 

 ๒. การจัดการเรียนรู้       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ๓. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๒. บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน. (๒๕๕๙). การบริหารคณะสงฆ์ตามหลักธรรมภิบาลของคณะสงฆ์อ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น. ๑๗๒๕-๑๗๓๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูวินัยธรวราวุฒิ ฉายา มหาวโร นามสกุล ถาวะโร อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๘ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๔๕๙๙-๐๐๑๕๓-๘๔๑ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 ๒) จริยธรรมทางการบริหาร  
 ๓) พุทธวิธีการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) การพัฒนาประสิทธิในการท างาน 
 ๒) ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 



๓๐๙ 
 

 ๔) ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๕) การจัดการสาธารณูปการ 
 ๖) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๗) พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์    
 ๘) รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 
 ๒) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 ๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 
     ๒) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร (ถาวะโร). (๒๕๕๘). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน. ในการประชุม

วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. (น.๔๑๒-๔๒๓). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. 

พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร (ถาวะโร).(๒๕๕๙). อารยวินัยแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๒๕๓๖-
๒๕๔๖). ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาอุดร ฉายา ธมฺมปญฺโญ นามสกุล จ าปางาม อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๕ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๓ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๔๕๑๑-๐๐๕๐๗-๒๒-๒ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 
๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗    เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ 
     ๒) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
     ๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) การพัฒนาประสิทธิในการท างาน 
     ๒) รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
     ๓) ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
     ๔) ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา     



๓๑๑ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) ปรัชญาสังคมและการเมือง 
     ๒) การบริหารโครงการ 
     ๓) พระพุทธศาสนากับการบริหาร 
     ๔) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) ปรัชญาสังคมและการเมือง 
     ๒) การบริหารโครงการ 
     ๓) พระพุทธศาสนากับการบริหาร 
 ๔) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ .(๒๕๕๙) .  ศึกษาวิ เคราะห์การคัดสรรบุคคลเ พ่ือบรรพชาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น. ๓๕๗-๓๖๙). ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
*********************************** 

พระครูปริยัติเวรเมธี (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก/ทิพย์มณ)ี 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูปริยัติเวรเมธี (อชิรวิชญานันท์) ฉายา  อริยเมธิโก  นามสกุล ทิพย์มณี อายุ ๓๕  ปี พรรษา  ๑๔ 

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๕-๔๕๑๔-๐๐๐๒๑-๓๙-๙  

 
ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ.
๒๕๔๘  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๕๕๖/๐๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   
พ.ศ. ๒๕๕๗   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    
 ๒) พุทธธรรมกับสังคมไทย   
 ๓) สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ  
 



๓๑๓ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   
 ๒) พุทธธรรมกับสังคมไทย     
 ๓) สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ    
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   
 ๒) มนุษย์กับสังคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ   
 ๒) มนุษย์กับสังคม 
 ๓) การบริหารการพัฒนา 
 ๔) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 ๕) ศาสนาทั่วไป 
 ๖) บาลีไวยากรณ์ ๔ 
 ๗) ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
 ๘) ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
 ๙) ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
 ๑๐) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 ๑๑) พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์    
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูปริยัติวรเมธี. (๒๕๕๙). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน  ครั้งที่ ๓. (น.๓๗๐-๓๗๘).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระวินัยธรนิรันทร์ ฉายา จนฺทสาโร นามสกุล วรรณา อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๑๐ 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๑ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๔๕๑๓-๐๐๑๕๗-๖๑-๕   

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
     ๒) การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
     ๓) มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน      
     ๒) การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
     ๓) การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
 



๓๑๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
     ๒) ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
 ๑) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระวินัยธรนิรันทร์  จนฺทสาโร.(๒๕๕๙). หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น. ๔๐๖-๔๑๒).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.สุกานดา  นามสกุล จันทวารีย์ อายุ ๓๑  ปี 

๒. เกิดวัน พุธ ที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๔๕๙๙-๐๐๐๙๖-๓๓-๓ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
    ๑) ๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารเชงิกลยุทธ์ 
 ๒) ๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 ๓) ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๔) ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา 
 ๕) ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
 ๖) ๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
    ๑) ๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารเชงิกลยุทธ์ 
 ๒) ๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 ๓) ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



๓๑๗ 
 

 ๔) ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา 
 ๕) ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
 ๖) ๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา 
   ๗) ๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 
    ๘) ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
    ๙) ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    ๑๐) ๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ 
    ๑๑) ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน 
    ๑๒) ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบการสอนรายวิชา 
     ๑) ๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารเชงิกลยุทธ์ 
 ๒) ๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 ๓) ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๔) ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา 
 ๕) ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน 
    ๖) ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๗) ๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
บุญชัย อาทิตย์ตั้ง และสุกานดา จันทวารีย์. (๒๕๕๙). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  . ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน  ครั้งที่ ๓. (น. ๓๙๗-๔๐๕).
ขอนแก่น : วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระพีระพงศ์ ฉายา ฐิตธมฺโม นามสกุล โชตินอก อายุ ๔๖  พรรษา ๑๘ 

๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๒๕๐๒ ๐๐๙๙๐ ๒๐ ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๘๗/๒๕๕๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕  เดือน  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน จ านวน ๗ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชาเอก 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  

๔. รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๕. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระพีระพงศ์  ฐิตธมฺโม.(๒๕๕๙). บทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์. ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๕-
๒๗).  น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 



๓๒๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูสิริพัชรากร ฉายา สิริคุตฺโต นามสกุล หงษ์บุญมี อายุ ๖๓  พรรษา ๔๓ 

๒. เกิดวันศุกร์ ที่  ๑๔ เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๒๕๐๕๐๐๑๗๔๔๒๖ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน  มหาวิทยาลัยภาคกลาง  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ปริญญาตรี สาขา  พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๙๕/๒๕๕๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘  เดือน  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ส่วนที ่๓ ประสบการณ์ท างาน จ านวน ๘ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชาเอก 

๑. พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   

๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 

๓. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 

๔. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูสิริพัชรากร. (๒๕๕๙). วิถีการด าเนินชีวิตของชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (น.๒๘ – ๓๘).   



๓๒๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายสุพล  นามสกุล  ศิริ  อายุ ๕๐ ปี 

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่  ๓๐ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๕๗๐๕ ๐๐๕๐๑ ๗๒ ๖ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา นโยบายสาธารณะและการแผนสังคม  สถาบัน  มหาวิทยาลัยเกริก  พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
 ปริญญาตรี สาขา  พระพุทธศาสนา  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๐๗/๒๕๔๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒  เดือน  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน จ านวน ๑๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชาเอก 
 ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย   

 ๒. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

 ๓. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
สุพล ศิริ. (๒๕๕๙). การปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๓๙ – ๕๐). น่าน : วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๓๒๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.กิตติวัฒน์   นามสกุล จ าเริญสัตย์  อายุ ๖๒ ปี  

๒. เกิดวันอังคาร ที ่ ๑๔ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๒๐๕๖ ๓๙ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ.๒๕๒๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
  
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน จ านวน ๘ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๒. กฎหมายปกครอง 

 ๓. การบริหารองค์กรภาครัฐ 

 ๔. วิทยาการบริหารสมัยใหม่ 

 ๕. การบริหารการพัฒนา 

 ๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 



๓๒๓ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปิยวัช  ละคร และกิตติวัฒน์  จ าเริญสัตย์. (๒๕๕๙). การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในยุคโลกาภิวัตน์ . ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.  
(น.๑๓๒๓ – ๑๓๓๖).  น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายแสนสุริยา  นามสกุล รักเสมอ  อายุ ๖๒ ปี  

๒. เกิดวันจันทร์ ที่  ๒ เดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๔๔๔๐๑๐๐๐๐๒๑๕๒ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา  รัฐประศาสนศาสตร ์สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี สาขา  สังคมศึกษา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๖/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒  เดือน  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน จ านวน ๓ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษและประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 
 ๓. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ๔. การบริหารการพัฒนา 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
แสนสุริยา รักเสมอ. (๒๕๕๙). บทบาทผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๖๕ – ๗๔).  น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๓๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.อุบล นามสกุล วุฒิพรโสภณ อายุ ๕๔ ปี  

๒. เกิดวันอังคาร ที ่๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๗๓๐๖๐๐๒๒๖๘๑๔  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน สถาบันคริสเตียนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 ปริญญาโท สาขา สิ่งแวดล้อมศึกษา   สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ ๒๕๔๖ 
 ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก  พ.ศ ๒๕๒๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๗๒/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 

๒. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 

๓. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
อุบล วุฒิพรโสภณ.(๒๕๕๘). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจาก

เทศบาลเมืองไร่ขิง.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘ .
น. ๘๖-๑๐๐. 



๓๒๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ว่าทีร่้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ นามสกุล โอบอ้อม อายุ ๓๑ ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที ่๒๗  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๖๐๐๑๐๐๐๖๓๐๔๐  

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ 
๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ ๒๕๕๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๗๒/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
 พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

๓. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม. (๒๕๕๙). การพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้หลักไตรสิกขาของเทศบาลต าบล

บางกระทึก. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์.ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. น. ๔๔๓-๔๖๐. 

 



๓๒๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นางสาวปชาบดี นามสกุล แย้มสุนทร  อายุ ๔๒ ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที ่๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๒๖๐๑-๐๐๔๙๖-๗๖-๑ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 

 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗  

 ปริญญาโท  สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ .ศ 
๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ ๒๕๓๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีผลตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๒. ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๕๕๙). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ

บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓. (น.๓๔๕ – ๓๖๐). ขอนแก่น : วิทยา
เขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๓๒๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  นางสาวจุฬามณี นามสกุล แก้วโพนทอง อายุ ๓๕ ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที่  ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๔๖๐๑-๐๐๙๖-๗๒๙-๐ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการทรัพยากรมนุษย์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. สัมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๓. การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
จุฬามณี แก้วโพนทอง, (๒๕๕๘) “การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์-โลกาภิวัฒน์” ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.(น. ๕๗๑-๕๘๑). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

 



๓๓๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นางสาวพัชราวลัย  นามสกุล ศุภภะ อายุ ๓๖ ปี  

๒. เกิดวัน อาทิตย์ ที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๖๐๑๐๐๕๒๘๔๙๓  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘๐/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน
มีนาคมพ.ศ..๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

๒. รัฐศาสตร์เบื้องต้น        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

๓. กฎหมายทั่วไป       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พัชราวลัย ศุภภะ.(๒๕๕๙).การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๔๙๙-๕๐๙).  
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 



๓๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  พระมหาศิริพงษ์ ฉายา  ฐิตวิริโย นามสกุล  หมุดด า อายุ  ๓๓  ปี พรรษา  ๑๒ 

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่  ๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๙๒๙๘ ๐๐๐๑๙ ๘๒ ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๐๐๙/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  
เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ ๗๒๑/๒๕๖๐ มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา แต่งแปลบาลี ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาความรูเ้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๓. พุทธปรัชญาเถรวาท      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๔. ศาสนาทั่วไป       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 

๕. พระสุตตันตปิฎก       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

 

 



๓๓๓ 
 

๖. พระอภิธรรมปิฎก      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๗. บาลีไวยากรณ์       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๘. บาลีเสริม (๑๐๔ – ๑๐๖)      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๙. บาลีเสริม (๑๑๐ – ๑๑๒)      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑๐. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑๑. พระสูตรมหายาน       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑๓. ธรรมบทศึกษา       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมบทศึกษา       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๒. บาลีเสริม (๑๐๑ – ๑๐๓)      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๓. บาลีเสริม (๑๐๗ – ๑๐๙)      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๔. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๕. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๖. พระสูตรมหายาน       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 

๗. บาลีไวยากรณ์       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๘. บาลีเสริม (๑๐๔ – ๑๐๖)      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๙. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง    ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๐. แต่งแปลบาลี       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๑. บาลีเสริม (๑๑๐ – ๑๑๒)      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑๔. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. บาลีเสริม (๑๐๑ – ๑๐๓)      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๒. แต่งแปลบาลี       ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

๓. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย.(๒๕๕๙). ธรรโมสถในการแก้ปัญหาสังคมไทย . ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๔๕๒-๔๖๓).  น่าน : 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๓๓๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาดิลกรัศมี ฉายา  ฐิตจาโร นามสกุล วุฒิยา อายุ  ๔๙ ปี พรรษา ๒๓ 

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๒๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๘๔๑๑๐๐๐๑๕๖๕๒ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๓๕/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน 
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ ๗๒๑/๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗      อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา            ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                     ๒. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                     ๓. ธรรมนิเทศ                                       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
                     ๔. ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
                     ๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                            ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
                     ๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                            ภาคการศึกษาฤดูร้อน ๒๕๕๗ 
 



๓๓๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                         ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๘ 

๒. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา         ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๘ 

๓. ธรรมมะปฏิบัติ ๓                            ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๘ 

๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                         ภาคการศึกษาที่  ๒ /๒๕๕๘ 

๕. ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑                    ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๙ 
                      ๒. พุทธวิธีการบริหาร                             ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๙ 
                 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาดิลกรัศมี  ฐิตจาโร. (๒๕๕๙). การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๘.ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๔๖๔-๔๗๔). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายบุญรัตน์ นามสกุล ครุฑคง  อายุ ๕๔  ปี   

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๘๔๐๒๐๐๖๕๑๒๗๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สังคมวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒. 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๙. 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๐๐๙/๒๕๕๙   มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ ๗๒๑/๒๕๖๐ มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. การศึกษาอิสระทางบริหารรัฐกิจ                            ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๗ 
                      ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                                ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองของไทย                               ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๓๓๗ 
 

๒. รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                             ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๓. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์                   ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ 

                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๙       ๑. การเมืองกับการปกครองของไทย                          ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                      ๒. การจัดการสาธารณูปการ                                   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บุญรัตน์  ครุฑคง. (๒๕๕๙). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. (น.๕๒-๗๐).สงขลา : มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
***************************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายประสิทธิ์ นามสกุล พันธวงษ์ อายุ ๓๘ ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที ่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ๓-๘๔๑๕-๐๐๒๔๕-๖๘-๐ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สังคมวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒.  
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๙. 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๐๐๙/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ ๗๒๑/๒๕๖๐ มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบัน 
๒๕๕๐-๒๕๕๕ :พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๒๕๕๒-๒๕๕๓ :อาจารย์บรรยายพิเศษวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 
  พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม. พระพุทธศาสนากับขงจื๊อ 
๒๕๕๔  :ออกข้อสอบกลาง รายวิชาพระไตรปิฎก กองวิชาการ 
  ส านักงานอธิการบดี.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ :อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชศูนย์สุราษฎร์ธานี 
๒๕๕๗      :อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา ปรัชญาศาสนา. พระพุทธศาสนาเถรวาท อิสระทางศาสนา 



๓๓๙ 
 

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๙         ๑.   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                          ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐        ๑.  รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                        ๒.  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นายประสิทธิ์  พันธวงษ์. (๒๕๕๙). พุทธิปัญญาเพื่อการพัฒนาสันติภาพของสังคมมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒. (น. ๘๘-๙๙).ล าพูน :วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

นายประสิทธิ์ พันธวงษ์และคณะ. (๒๕๕๙). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. (น.๕๒-๗๐).สงขลา : มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์.  

นายประสิทธิ์ พันธวงษ์. (๒๕๕๙). พุทธประชารัฐกับการพัฒนาในยุค Thailand 4.0. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ ๘. (น.D367-D374).สุรินทร์ : วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.  

นายประสิทธิ์ พันธวงษ์. (๒๕๖๐).องค์กรแห่งความสุข : ธรรมโอสถกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่.ในการประชุม
วิชาการระดับชาติงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๔.(น. ๔๑๗-๔๒๘).เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.  

นายประสิทธิ์ พันธวงษ์. (๒๕๖๐). มรดกภูมิปัญญาไทย : ต้นไม้มงคลกับคนไทยในประเพณีชีวิต. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน ณ  มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา คร้ังที่ ๑๑. (น.๑๕-๒๗).  นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.  

นางภัชลดา สุวรรณนวล และนายประสิทธิ์ พันธวงษ์. (๒๕๖๐). การปรับตัวของคณะสงฆ์ในการพัฒนาในยุคประเทศ
ไทย ๔.๐. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ าโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐  
คร้ังที่ ๒. (น.๑๒๒-๑๓๔).อุบลราชธานี : วิทยาลัยเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  

Prasit Phunthawong, Natthita Thongchuay, Patchlada Suwannual. Paradigm of Buddhist Peace in 
Different Thinking. Society.Journal of Internationnal Buddhist Studies (JIBS) Volume 
8 Number 1 January-June 2017. ISSN : 1906-6244. pp. 139-150. 

  
 
 
 
 
 



๓๔๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นางสุภาภรณ์ นามสกุล  โสภา อายุ  ๖๕  ป ี

๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๘๔๐๑ ๐๐๒๒๓ ๔๗ ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ปริญญาตรี  สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที ๗๒๑/๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๒๒   เจ้าพนักงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ.๒๕๔๐   หัวหน้างานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลเมืองนาสาร  
พ.ศ.๒๕๔๐   เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลเมืองท่าข้าม  
พ.ศ.๒๕๔๒   หัวหน้างานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลเมืองท่าข้าม 
พ.ศ.๒๕๔๕   นักบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต.ขุนทะเล 
พ.ศ.๒๕๕๓   อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ ห้องเรียนสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
                 ลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  อาจารย์พิเศษสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๓ 
                นโยบายสาธารณะและการวางแผน ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๓ 



๓๔๑ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๓       อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ระบบราชการไทย     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๓ 

๒. ระบบราชการไทย     ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๓ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ 

๔. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ 

๕. การบริหารงบประมาณ     ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ 

๖. ภาษากับการสื่อสาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ 

๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ 

๘. การบริหารรัฐกิจ       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 

๙. การพัฒนาบุคลิกภาพ      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นางสุภาภรณ์ โสภา. (๒๕๕๘). พรหมวิหารธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง . 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี ๒๕๕๘ . ISSN 2408-1078. น. ๕๖๘-๕๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดพระบรมธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
 
 

 
 
 

 



๓๔๓ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ดร. ฉายา คุณวุฑฺโฒ นามสกุล  เตไธสง อายุ ๖๑ ปี พรรษา  ๔๑  

๒. เกิดวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๒๐๕-๐๑๐๒๑-๕๘-๑ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 

 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา พระพุทธศาสนาและปรัชญา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ.
๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๙๑ / ๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑.ประวัติพระพุทธศาสนา                                 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๒. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๓. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๔. ศาสนาทั่วไป                                             ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๖ 
 ๕. ธรรมนิเทศ                                               ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๖ 
 

 



๓๔๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ประวัติพระพุทธศาสนา                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๔. ศาสนาทั่วไป                                         ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕. ธรรมนิเทศ                                           ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์                   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๔. ธรรมนิเทศ                                             ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
 ๕. ศาสนาทั่วไป                                           ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
 ๕. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                       ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ธรรมนิเทศ                                             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙  
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖ -ปัจจุบัน) 
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์. (๒๕๕๙). พรหมวิหารธรรมกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม . ในการประชุม

วิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน ครั้งที่ ๑. (น.๙๑-๑๐๓). เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย.  

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์. (๒๕๕๙). การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการบริหารจัดการภาครัฐ. 
วารสาร สถาบันวิจัยพิมลธรรม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙. น. ๓๔-๔๖.  

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.  ฉายา วีตโรโค  นามสกุล   โทนาดี อายุ ๕๓ ปี  พรรษา ๓๓  

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๒๐๑-๐๑๓๑๕-๐๔-๙  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.
๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ.
๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๙๑ / ๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖  
 ๒. การเมืองการปกครองของไทย                        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๓. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๔. พระสุตตันตปิฎก                                        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖  
 ๕. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖  
 ๖. นโยบายสาธารณะและการวางแผน                  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ 



๓๔๖ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย                           ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
 ๒. การเมืองการปกครองของไทย                        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๔. การบริหารการพัฒนา                                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๕. พระสุตตันตปิฎก                                        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๖. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๗. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๘. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์                 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๙. นโยบายสาธารณะและการวางแผน                 ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๒. การเมืองการปกครองของไทย                        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๓. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๔. การบริหารการพัฒนา                                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๕. พระสุตตันตปิฎก                                        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๖. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๗. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๘. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์                   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๙. นโยบายสาธารณะและการวางแผน                   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การเมืองการปกครองของไทย                         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๒. การปกครองคณสงฆ์ไทย                               ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. การบริหารการพัฒนา                                   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๖ -ปัจจุบัน) 
พระครูโกศลวชิรกิจ. (๒๕๕๙). แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย. วารสารสถาบันวิจัยพิมล

ธรรม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๑๓-๒๔.  

 
 
 
 



๓๔๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูสิริวชิรานุยุต ฉายา จิรว โส  นามสกุล นาคคูณอายุ  ๕๑  ปี พรรษา  ๓๑    

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑๔  เดือน กุมพาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๐๘   

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๖๒ ๐๗๐๐๑๓๖๗๘๘ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๙๑ / ๒๕๕๖มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑. องค์การและการจัดการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. องค์การและการจัดการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วัฒนธรรมไทย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๒. องค์การและการจัดการ       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 



๓๔๘ 
 

 ๑. พระไตรปิฎกศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  
 ๒. งานวิจัยและวรรณทางพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๖ -ปัจจุบัน) 
พระครูสิริวชิรานุยุต จิรว โส. (๒๕๕๙). พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ . ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๑๐-๑๒๐). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระโกศล  ฉายา มณิรตนา นามสกุล ญึม  อายุ ๓๐ ปี พรรษา  ๑๐   

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน N ๑๗๐๐๔๐๘ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๙๑ / ๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา                    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖  
 ๒. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                                 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                           ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 
 ๔. การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 
 ๕. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                                      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖  

พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อม                                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 



๓๕๐ 
 

 ๓. ศาสนาทั่วไป                                              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์               ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕. อาเซียนศึกษา                                             ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา             ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๓. พุทธวิธีการบริหาร                                             ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์             ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. อาเซียนศึกษา                                           ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖ -ปัจจุบัน) 
พระโกศล มณิรตนา.(๒๕๕๙). ไตรสิกขากับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน . ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๒๑-๑๓๒).
น่าน :วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโกศล มณิรตนา.(๒๕๖๐). การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ เมษายน –  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐. 
น. ๓๘๓-๓๙๕.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
*********************************** 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายณัฐพงษ์ นามสกุล อ่ิมทอง อายุ ๕๗ ปี  

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๖๒๙๙ ๐๐๐๒๑ ๒๒ ๒ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท  สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ปริญญาตรี  สาขา เกษตรศาสตร์ (การจัดการการผลิตพืช) สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัย        
ธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๙๑/๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่  ๒๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
   
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                รับผิดชอบสอนในรายวิชา   
   ๑.กฎหมายปกครอง                          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
 ๒.สอนรายวิชากฎหมายอาญา              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖                                
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                รับผิดชอบสอนในรายวิชา     
 



๓๕๒ 
 

 ๑. กฎหมายปกครอง                           ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗      
 ๒. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. กฎหมายอาญา                               ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗            
 ๔. กฎหมายลักษณะพยาน                     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗            
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษ  
   รับผิดชอบสอนในรายวิชา      
 ๑. กฎหมายปกครอง                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. กฎหมายอาญา                                ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘            
 ๔. กฎหมายลักษณะพยาน                      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘            
 ๕.กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ (สาขาการจัดการเชิงพุทธ)      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘            
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. กฎหมายปกครอง                             ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔. กฎหมายอาญา                                ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๕. กฎหมายลักษณะพยาน                      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๖. กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ (สาขาการจัดการเชิงพุทธ)     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 
นายณัฐพงษ์ อ่ิมทอง. (๒๕๕๙). การรื้อฟ้ืนกฎหมายในสังคมไทยในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ . ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๑-๑๐๙).
น่าน :วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร  

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส) ฉายา จนฺทสีโล นามสกุล มารยาท อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๔  

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕ ๖๖๙๘ ๙๐๐๐๐ ๐๖ ๒  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘ -ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ๓. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๔. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

 



๓๕๕ 
 

๕. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส มารยาท). (๒๕๕๙). การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือการบริหาร . ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๓๘๒-
๑๓๙๐). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ ฉายา กิตฺติปุญโญ นามสกุล คล้ายผึ้ง อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๓๒  

๒. เกิดวันจันทร์ ที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๖๖๐๖ ๐๐๑๐๘ ๔๐ ๕  

 
ส่วนที ่๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙ /๒๕๕๘  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. พระอภิธรรมปิฎก      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๔. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. การบริหารทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. พระอภิธรรมปิฎก      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 



๓๕๗ 
 

๕. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. การบริหารทรัพยากรมนุษย์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ คล้ายผึ้ง). (๒๕๕๙). ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม. ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗.  (น.๑๓๙๑-
๑๓๙๙).น่าน :วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร  

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ฉายา วิโรจโน นามสกุล วะสะศิริ อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๒  

๒. เกิดวันพุธ ที ่๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗  

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๖๖๐๑ ๐๑๐๓๙ ๘๔ ๐  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒.ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๙๖๙/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘ -ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. พุทธวิธีการบริหารงาน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
  ๒. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
  ๓. จัดการศึกษาของคณะสงฆ์     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
  ๔. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๔. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 



๓๕๙ 
 

 ๕. การบริหารโครงการ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วะสะศิริ). (๒๕๕๙). ขันติธรรม : การจัดการความขัดแย้งเพ่ือความสันติสุขของ

สังคม. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 
๗. (น.๑๓๔๕ – ๑๓๕๕).น่าน :วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 

*********************************** 

ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ สุภางค์พิมพ์ นามสกุล คล้ายธานี อายุ ๔๐ ปี  

๒. เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๖๑๐๖ ๐๐๒๗๖๗๙ ๑  

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ ๒๕๔๗ 
 ปริญญาตรี สาขา การบัญชี สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ ๒๕๔๓ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗ -ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. องค์การและการจัดการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. การวิจัยเพื่อการจัดการ     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. หลักการฝึกอบรมและการประชุม    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๔. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. การบริหารเชิงกลยุทธ์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 



๓๖๑ 
 

๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๕. อาเซียนศึกษา      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. การบริหารเชิงกลยุทธ์     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. (๒๕๕๙). รูปแบบการจัดองค์การในอนาคต. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑-๑๔).น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายศราวุธ นามสกุล ปลอดภัย อายุ ๓๘ ปี  

๒. เกิดวันพุธ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๖๖๙๘ ๐๐๑๓๓ ๓๗๑ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘ -ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. การเมืองกับการปกครองของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. วิทยาการบริหาร       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
  ๔. สัมมนาปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. ระบบราชการไทย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๔. การบริหารการพัฒนา      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 



๓๖๓ 
 

๕. การบริหารหน่วยงานของรัฐ     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ระบบราชการไทย      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
นายศราวุธ ปลอดภัย. (๒๕๕๙). หลักธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงาน. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๔๐๐ – ๑๔๐๘).น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดท่านา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.วีระ นามสกุล จุฑาคุปต์ อายุ ๖๐ ปี   

๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๕๐๑-๐๐๓๑๗-๒๐-๐ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาเอก  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ปริญญาโท สาขา การจัดการพัฒนาสังคม สถาบัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ปรัชญาการเมือง     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. กฎหมายอาญา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. กฎหมายลักษณะพยาน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. กฎหมายทั่วไป     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๕. กฎหมาย วิ.อาญา    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. กฎหมายปกครอง    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

 

 



๓๖๖ 
 

  ผู้ช่วยสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ปรัชญาการเมือง      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. กฎหมายอาญา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. กฎหมายลักษณะพยาน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. กฎหมายทั่วไป      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๕. กฎหมายวิอาญา      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. กฎหมายปกครอง     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

  ผู้ช่วยสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๒. ปรัชญาการเมือง      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. กฎหมายอาญา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. กฎหมายลักษณะพยาน     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

  ผู้ช่วยสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
วีระ จุฑาคุปต์. (๒๕๕๙). กฎหมายกับคุณธรรมจริยธรรม. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๑๐-๑๐๒๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๗ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระปลัดสุขสันต์ ฉายา ยสินฺธโร นามสกุล เขียวพลอย อายุ ๓๗ ปี  พรรษา ๑๐ 

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕-๖๓๐๒-๐๐๐๑๖-๓๓-๐ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช ที่ ๑๐/๒๕๕๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 เป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ที่ ๕๗/
๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๕. มนุษย์กับสังคม       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. พระสุตตันตปิฎก       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 



๓๖๘ 
 

๗. ศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระไตรปิฎก       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๔. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๕. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน 
๑. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. การบริหารการพัฒนา      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๓. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. พระไตรปิฎก       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร. (๒๕๕๙). ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมไทย. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๖๑-๑๐๗๙).น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๙ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายอ านาจ นามสกุล สาเขตร์ อายุ ๖๗ ปี   

๒. เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๔-๑๐๐๕-๐๐๐๓๙-๕๗-๙ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 เป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๕/๒๕๕๕  มีผลตั้งแต่วันที่ 
๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ปรัชญาเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. จริยธรรมทางการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๕. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๗. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. การบริหารการพัฒนา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๙. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ 



๓๗๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ปรัชญาเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๔. จริยธรรมทางการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๕. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๗. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๘. การบริหารการพัฒนา     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ปรัชญาเบื้องต้น      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. จริยธรรมทางการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยสอนในรายวิชา 
๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
นายอ านาจ  สาเขตร์. (๒๕๕๙). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๔๗-๑๐๖๐).น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาจักรพันธ์  ฉายา จกฺกวโร  อายุ ๓๓ ปี  พรรษา  ๑๓ 

๒. เกิดวันเสาร์ ที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ – ๖๓๐๑– ๐๐๐๕๗ – ๘๘ – ๐  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ ๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 เป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. กฎหมายส าหรับพระสงฆ์      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๓. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๔. หลักการฝึกอบรมและการประชุม       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
๕. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
๖. การบริหารจัดการงบประมาณ      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๗. การปกครองส่วนท้องถิ่น       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร.  (๒๕๕๙). กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด. ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๓๑-๑๐๔๖).น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๓๗๒ 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นายอ านาจ  นามสกุล ทาปิน อายุ ๓๘ ปี   

๒. เกิดวันอังคาร ที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๓๐๑-๐๐๕๔๔-๓๙-๗ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
 ปริญญาโท สาขา สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 เป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ 
๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. ประวัติพระพุทธศาสนา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๓. บาลีไวยากรณ์       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๔. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๕. อาเซียนศึกษา       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๖. การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

๗. การเมืองกับการปกครองของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๘. แต่งแปลบาลี       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 



๓๗๓ 
 

๙. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

๑๐. การบริหารเชิงกลยุทธ์      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๒. ประวัติพระพุทธศาสนา      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๓. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๔. อาเซียนศึกษา       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๕. การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

๖. การเมืองกับการปกครองของไทย     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๗. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  

๘. การบริหารเชิงกลยุทธ์      ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

๙. การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘   

พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. พระพุทธศาสนากับการบริหาร     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓. อาเซียนศึกษา       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔. การบริหารโครงการ      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
อ านาจ ทาปิน. (๒๕๕๙). การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง. ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗. (น.๑๐๒๒-๑๐๓๐).น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 


