
แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
Individual Development Plan : IDP

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ ก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตรการเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน 

ตัวชี้วัดระดับ
วัตถุประสงค์ 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร คุณสมบัติของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
หลั ก สู ต ร  ก ำ ร ตี พิ ม พ์
ผลงำนวิชำกำร ตำรำงำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ และ
กำรปรับปรุงให้ เป็นไป
ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ ที่  ส ก อ . 
ก ำหนด 

- คุ ณ ภ ำ พ บั ณ ฑิ ต ต ำ ม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- ผลงำนของนิสิตปริญญำ
โ ท -เ อ ก  ที่ ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่อย่ำงน้อยร้อยละ 
๙๐ เปอร์เซน จำกจ ำนวน
นิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- กำรรับสมัครนักศึกษำ 
- กำรส่ง เสริมและกำร
พัฒนำนิสิต 
- ผลที่เกิดกับนิสิต 

- กำรบริกำรและกำรพัฒนำ
อำจำรย์ต้องจัดกำรให้เป็น
ตำม สกอ. 
- คุณภำพอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรระดับมหำบัณฑิต
ทุกคนต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 
- ระดับดุษฎีบัณฑิตทุกคน
ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกและได้ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรระดับ ผศ.ขึ้นไป 

- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ต้องด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้เป็นไป
ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น
คุณภำพกำรศึกษำในทุก
ตัวบ่งชี้อย่ำงน้อยร้อยละ 
๙๐ เปอร์เซ็น 

- ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง มี สิ่ ง
สนับสนุ นกำร เ รี ยนรู้ ที่
เพียงพอและจัดเพ่ิมเติม
อย่ำงน้อย ๑๐ เปอร์เซ็น
ของที่ มี อยู่ ใน เ รื่ อ งของ
หนังสือต ำรำ และอ่ืนๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร จั ด
กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ 

- ส่ ง เ ส ริ ม ให้ อ ำ จ ำ ร ย์
ประจ ำหลักสูตรให้ผลิต
ผล งำน ให้ เ ป็ น ไปตำม
เกณฑ์โดยกำรสนับสนุน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษำ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิ สิ ต ผลิ ต ง ำนวิ จั ย และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่
อยู่ในฐำน TCI 

- สนับสนุนให้อำจำรย์
ป ร ะ จ ำ ห ลั ก สู ต ร ไ ป
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
ตำมสถำบันต่ำงๆ 
- ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก ำ รจั ด
กิจกรรมวิ ช ำกำรของ
หลักสูตรโดยเน้นเรื่ อง
เฉพำะเรื่องวิจัยเป็นส่วน
ส ำคัญ 

- ส่งเสริมให้อำจำรย์หลักสูตร
ทุกท่ำนผลิตผลงำนวิชำกำร
และเสนอขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรตำมแผน (IDP) 
- สนับสนุนงบประมำณใน
กำรผลิตผลงำนวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

- ส่ ง เสริมสนับสนุนให้
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
พัฒนำกระบวนกำรเรียน
ก ำ ร ส อ น ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ศั ก ย ภ ำพขอ งนิ สิ ต ใ น
หลักสูตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผลิตและใช้สื่อกำรเรียนรู้
ออนไลน์ทั้งภำษำไทย และ
ภำษำต่ำงประเทศ 
- พัฒนำทรัพยำกรกำร
เรี ยนรู้ ให้ เ พียงพอและ
เหมำะสมตำมรำยละเอียด
ของหลักสูตรโดยต้องมี
ส่ ว น ร่ ว ม กั บ อ ำ จ ำ ร ย์
ประจ ำหลักสูตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
6.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 
 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

 
 

2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พัฒนาหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพ 

ประสิทธิผล 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
อาจารย์ประจำาหลักสูตร

ปีการ
ศึกษา

บทความวิชาการ หนังสือ/ตำารา งานวิจัย
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ปีการ
ศึกษา

บทความวิชาการ หนังสือ/ตำารา งานวิจัย
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ปีการ
ศึกษา

บทความวิชาการ หนังสือ/ตำารา งานวิจัย
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ปีการ
ศึกษา

บทความวิชาการ หนังสือ/ตำารา งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักดิ์ 
กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร.
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-พุทธนวัตกรรมการบริหารจัดการในยุคไทย
แลนด์ 4.0
-ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กรอบการพัฒนา
และทัศนะตามแนวพระพุทธศาสนา
-นโยบายการเกษตร ทิศทางและความหวัง
ของชาวนาไทย
-กรอบการวิจัย การกำาหนดตัวแปร และ
สังเคราะห์องค์ความรู้พระพุทธศาสนากับ
รัฐประศาสนศาสตร์
-ทิศทางการวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทย

-นโยบายสาธารณะและการวางแผน

-ภาวะผู้นำาตามแนวพระพุทธศาสนา

-การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

-นวัตกรรมทางการจัดการ

-พุทธรัฐประศาสนศาสตร์

-รูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ
ต้นแบบเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมพระสงฆ์ไทยไร้โรคา
-นวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
ในยุค 4.0
-การบริหารจัดการป่าชุมชนตามแนวทางมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน
-นวัตกรรมการบริหารที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา
-การสังเคราะห์เชิงอภิมานงานวิจัยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 2561
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-นโยบายศาสตร์ : ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถึง
ข้อจำากัดและศักยภาพในอนาคต 
-รัฐประศาสนศาสตร์กับอุดมการณ์ทางการ
เมืองและหลักการความสมเหตุสมผล 
-รัฐประศาสนศาสตร์กับสมรรถนะในการแก้ไข
ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม 
-การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในบริบทของคนและพื้นที่ในประเทศไทย 
-พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์กับการแสวงหา
ความเป็นศาสตร์

-นโยบายศาสตร์ การบริหารในภูมิทัศน์การ
แข่งขันใหม่กระบวนทัศน์และหลักการบริหารวิถี
พุทธ 
-พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์
-การประมวลหลักธรรมสำาหรับการบริหารโดย
จำาแนกลักษณะ : รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
-รัฐประศาสนเศรษฐศาสตร ์
 
-ประมวลบทความรู้รัฐประศาสนศาสตร์

-การประเมินความต้องการจำาเป็นในการศึกษา  
ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สำาหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
-การศึกษาผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 ต่อระบบเศษฐกิจของประเทศไทยและ
มาตรการรองรับที่เหมาะสม 
-การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในบริบทของคนและพื้นที่ในประเทศไทย

พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 
 
 
 
 
พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

2561
2562
2563
2564
2565 

2561
2562
2563
2564
2565

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ

-การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

-กฎหมายสำาหรับพระสงฆ ์
 
2. การจัดการศาสนสมบัต ิ
2. การศึกษาสงเคราะห ์

-ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ

-ภาวะผู้นำาทางการจัดการเชิงพุทธ

-ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปรอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่นไทย 
: ศึกษากรณีเทศบาลตำาบลบ้านกลาง จังหวัด
ลำาพูน

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2561

2562

2563

2564

2565

-การเจริญสติเพื่อพัฒนาสมอง 

-รัฐประศาสนศาสตร์มิติใหม ่

-รัฐประศาสนศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0 

-พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

-กระบวนการสร้างประชาธิปไตยและความ
ปรองดอง 

-การบริหารจัดการวัดในยุค 4.0 

-การจัดการทุนมนุษย์ 4.0

-การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-วิวัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์

-รับประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าที่
ยั่งยืนของการสื่อสารมวลชน 
-การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
รัฐ 
-นโยบายสาธารณเพื่อการการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่ยั่งยืน
-แนวทางการบริหารงานภาครัฐตามแนว
รัฐประศาสนศาสตร์ใหม่
-การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพ

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 2561

2562

2563

2564
2565

-พุทธรัฐประศาสนศาสตร์: กลยุทธ์การ
ประสานงาน 
-การบริหารองค์กร : มุมมองและวิธีการของ
พระพุทธเจ้า 
-กระบวนทัศน์การวางแผนที่ปรากฏในพระ
ไตรปิฎก 
-ภาวะผู้นำากับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
-การบริหารองค์กรสงฆ์ภายใต้บริบทสังคมใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลง

-การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
 
-รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
 
-ภาวะผู้นำากับการทำางานเป็นทีม 
 
-การคลังและงบประมาณ 
-พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

-ภาวะผู้นำาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 
-การบริหารจัดการน้ำาเพื่อการเกษตรชุมชนจังหวัด
ชัยภูมิ
-การสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-กระบวนการพัฒนาเยาวชน 4.0 ด้วย............. 
-การสร้างจิตสำานึกของเยาวชนเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น

ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา 
เกิดวิชัย

2561

2562

2563

2564

2565

-กฏหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย 
-ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของ
บุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดส ี
-กฏหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว
กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
-ความสัมพันธืระหว่างบุญกับนิพพานใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 
-กฏหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์

-คำาอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 
-สัมมนาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์

-การเขียนหนังสือราชการ 

-วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

-หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

-การวิเคราะห์กฏหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
-การวิเคราะห์กฏหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
-นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อ
ความมั่งคงของประเทศไทย 
-การพัฒนาทุนทางสังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทย

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ดร.

2561

2562

2563
2564
2565

-โซเชียวมูฟเม้นท์ : การเคลื่อนไหวทางสังคม
ท้าทีของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
-การพัฒนาวัดที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของการ
จัดการ 
-ผู้สูงอายุ : การพัฒนาวัดต้นแบบ 

-การดูแลผู้สูงอายุในทศวรรษหน้า

-การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
 

-การสัมมนาองค์การสมัยใหม่

-รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน
ศึกษา 
-กลไกการส่งเสริมศักยภาพและวัดความสามารถ
ในการดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักพุทธธรรม 
-โรงเรียนผู้สูงอายุ : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
-การจัดการท่องเที่ยววิถีพุทธของวัดในเขตภาค
กลาง

รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐ
ศรี

2561
2562

2563

2564

2565

-ธรรมาธิปไตยกับการปกครองรัฐ 
-วิเคราะห์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

-การบริหารจัดการความขัดแย้ง 

-กลยุทธ์การบริหารองค์กรแนวใหม ่

-การสร้างความสมดุลแห่งอำานาจในการปกครอง
รัฐ

-ยุทธศาสตร์สันติภาพและความมั่นคงโลก 
-นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

-การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

-ภาวะผู้นำายุค 4.0 

-กลยุทธ์การบริหารการพัฒนา

-นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กร 
-แบบภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย 
-การวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรภาครัฐ 
-การบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพตามแนว

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 2561

2562

2563

2564

2565

-Wisdom Resource Development of 
Sangha in Thailand 

-Human Resource Development in the 
Buddhist Organization under Con……… 
-ภาวะผู้นำาให้บริการตามแนวพระพุทธศาสนา 

-ความศรัทธา: มหาสถูปปุโรพุทโธสู่ความ
ยั่งยืนของพระพุทธศาสนา 
-แรงจูงใจ: พลังผลักดันสู่ความสำาเร็จ

-การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 

-พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร ์

-การทำางานเป็นทีม 

-การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน

-กระบวนการพัฒนาความร่วมมือแนวพุทธในการ
บริหารจัดการน้ำาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำาขนาดใหญ่เพื่อ
การเกษตร 
-อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
-เมืองวัฒนธรรม: กระบวนการจัดการเพื่อรักษา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน ์
-บึงเกลือ: การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา

-การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุและคน
พิการ

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 2561

2562

2563

2564

2565

-การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในเชิง
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์

-นโยบายสาธารณะและการวางแผน -ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่กลางน้ำา  
-พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริม
สร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธ
ศาสนา 

พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท,ดร. 

2561
2562
2563
2564
2565

-การปกครองคณะสงฆ ์
-การศาสนศึกษา 
-การสาธารณูปการ 
-การสาธารณสงเคราะห ์
-การพัฒนาวัดในทศวรรษหน้า

-การจัดการในพระไตรปิฎก 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

-ผู้สูงอายุ : ไทยแลนด์ 4.0 
-การพัฒนาวัดในทศวรรษหน้า

รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 2561

2562

2563

2564

2565

-Analysis of Poverty and Inequality in 
Thailand. 

-บทบาทของสถิติที่มีต่อการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
-การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ
-หลักพุทธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

-การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์
ถดถอย

-ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในองค์การภาครัฐ 
-อังกฤษสำาหรับรัฐประศาสนศาสตร ์

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การจัดการความเสี่ยง

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
-การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทุนมนุษย์
ขององค์การภาครัฐ

-ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ไทย

รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 2561

2562

2563

2564

2565

-Analysis of Poverty and Inequality in 
Thailand. 
-บทบาทของสถิติที่มีต่อการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร ์
-การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ 
-หลักพุทธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

-การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์
ถดถอย

-ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในองค์การภาครัฐ 
-อังกฤษสำาหรับรัฐประศาสนศาสตร ์

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การจัดการความเสี่ยง

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
-การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทุนมนุษย์ของ
องค์การภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ไทย

รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 2561

2562

2563

2564

2565

-Analysis of Poverty and Inequality in 
Thailand. 

-บทบาทของสถิติที่มีต่อการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
-การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ
-หลักพุทธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ

-การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์
ถดถอย

-ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในองค์การภาครัฐ 
-อังกฤษสำาหรับรัฐประศาสนศาสตร ์

-การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การจัดการความเสี่ยง

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
-การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทุนมนุษย์ของ
องค์การภาครัฐ

-ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ไทย

พระปลัดระพิน พุทฺธิสา
โร, ดร.
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-พุทธศาสนาเถรวาทในเวียดนาม : อัต
ลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “เเข
มร์กรอม” 
-อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อ
พุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน 
-กฎหมายคณะสงฆ์เพื่อการจัดการคณะสงฆ์
เชิงระบบ 
-การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการ
จัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบ
เทียบเพื่อสังเคราะห์รูปแบบทางการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์

-การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิง
พุทธ

-ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ 

-สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 

-ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

-ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ

-รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน
ในกลุ่มประเทศ CLMV สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ใน
ชุมชนต้นแบบในประเทศไทย 
-การสงเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 
-รูปแบบการจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเพื่อรองรับการ
จัดการศึกษาสงฆ์สู่ประชาคมโลก
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-Buddhism and good governance. 

-Kanter’s 3 Ms Mastery Membership and 
meaning: how to maintain talented per-
sons in organization. 
-Buddhism and Public Administration. 

-Human capital Buddhist Method Develop-
ment. 
-รัฐประศาสนศาสตร์ในเพลงปลุกใจ

-Brush-up you English. มาปัดฝุ่นภาษา
อังกฤษกันเถอะ 
-ศาสตร์และศิลป์การวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

-รัฐประศาสนศาสตร์จาก Dwight Wallo. 
ถึงปัจจุบัน 
-ธรรมาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย 

-การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

-สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ

-รัฐประศาสนศาสตร์ในเพลงชาติอาเซียน: 
กรณีศึกษาเพลงชาติไทย 
-เทคนิคการวิจัยแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
-เทคโนโลยีดิจิตอลกับการเข้าวัดของพุทธ
บริษัท: กรณีศึกษาพุทธบริษัทภาคกลาง 
-การพัฒนาวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยพุทธศาสตรเอกเทศ
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-ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทาง
แก้ไข 
-ผลสัมฤทธิ์การนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช ้
-การเมืองกับการปกครองท้องถิ่นไทยใน
ยุคThailand 4.0  
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร มจร 
-องค์การและการจัดการสมัยใหม่

-การบริหารจัดการยุคThailand 4.0 
 
-ระบบราชการไทยยุคThailand 4.0 
-การเมืองกับการปกครองท้องถิ่นไทย 

-ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 

-องค์การและการจัดการ

-นวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร มจร 
-การป้องกันการทุจจริตตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนา 
-การสร้างจิตสำานึกตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนเพื่อการป้องกันการทุจจริตสังคมไทย 
-กลไกการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 
ตามหลักพุทธธรรม

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  
ธิลาว
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-กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะส ู
-จิตวิทยากับการพัฒนาคนในสังคม 4.0 
-วัฒนธรรมองค์กรตามแนวพุทธ 
-ผู้นำาสงฆ์กับการบริหารกิจการพระพุทธ
ศาสนาในยุค 4.0
-ปัญญาภาวนานิสังสปาทศ : การแสดง
อานิสงส์ของปัญญา

-ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์

-การจัดการเชิงกลยุทธ ์
-ภาวะผู้นำาทางการจัดการเชิงพุทธ 
-การบริหารโครงการ 

-ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ

-การบริหารจัดการองค์กรตามแนวพระพุทธ
ศาสนา

-ความสัมพันธ์เครือข่ายญาติทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยพวนไทยกับไทยพวน 
สปป.ลาว

อาจารย์ ดร.สุริยา รักษา
เมือง
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-รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

-รัฐประศาสนศาสตร์กับการปกครองคณะสงฆ ์
-การบริหารหน่วยงานภาครัฐตามแนวพุทธ 

-การพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ ์
-การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติ
งาน

-รัฐประศาสนศาสตร์มิติใหม ่

-พระพุทธศาสนากับรัฐบาลท้องถิ่น 
-การบริหารจัดการทุนมนุษย์แนวใหม ่

-การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ 
-รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

-ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อความสมดุลแห่ง
อำานาจในการปกครองรัฐ 
-พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 
-การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรรัฐ 
-การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
-ยุทธศาสตร์ชาติกับการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย

Untitled-1.indd   2 18/5/2561   12:37:36


