
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑ - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ภาควิชารฐัศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :    Doctor of Philosophy Program in Political Science 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         :    Doctor of Philosophy (Political Science) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  :    ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :    Ph.D. (Pol. Sc.) 
๓. วิชาเอก 
    - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นนักวิจั ย  นักวิชาการ  อาจารย์ประจ า สาขาวิ ชารั ฐศาสตร์ และสาขาที่ สั ม พันธ์กัน  ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางรัฐศาสตร์ และด้านการบริหารองค์กร ด้านการเมืองการปกครอง 
เป็นต้น 
     - เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 
     - ที่ปรึกษาทางด้านการเมืองการปกครองทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
     - เป็นนักบริหารการปกครองด้านรัฐศาสตร์ 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 

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

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

ธัชชนันท์ อิศรเดช - Ph.D. (Political Science)  
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกจิ) 

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

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
สังคมวิทยา) 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - Ph.D. (Social Sciences)  
 
- M.A. (Social Sciences)  
 

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

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
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- ๓ - 
- M.A. (English) 
 
- Post Diploma in Politics 
Public Administration.  
- พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

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

๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๙ 
 
๒๕๑๔ 

 

๙.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 

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

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

ธัชชนันท์ อิศรเดช - Ph.D. (Political Science)  
- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกจิ) 

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

๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
สังคมวิทยา) 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - Ph.D. (Social Sciences)  
 
- M.A. (Social Sciences)  
 
- M.A. (English) 
 
- Post Diploma in Politics 
Public Administration.  
- พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

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

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๙ 
 
๒๕๑๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

พรรษา พฤฒยางกูร - Ph.D. (Political Science) 
 
- M.A. (Politics) 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์) 

Marathawada University, 
India.   
Poona University, India.
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

รองศาสตราจารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร์) 

ประณต นันทิยะกล 
 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(สาขาวิชา

ยุทธนา ปราณตี 
 

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

Dr. Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University, India. 
PUNE University, India. 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
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- ๔ - 
รัฐศาสตร์) - ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์)   
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์)   

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๖  
 
๒๕๓๙ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ท าการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ห้องเธียร์เตอร์ ๕๐๘-๕๐๙, 
ห้องบรรยาย ๕๐๗, ห้องบรรยาย ๔๑๐, ห้องประชุมชลบุรี, ห้องบรรยายชั้นจี ๑-๓ อาคารเรียนรวม 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน มีทั้งในมิติของการพัฒนา และมิติของวิกฤตการณ์ อันส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ทั้งในด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอด ความรู้ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
ความรู้เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และท าความเข้าใจต่อ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งสังเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ยังรวมถึงการ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้สามารถพัฒนาต่อเนื่องไป หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่ จะสร้าง
นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความสามารถ เพ่ือที่จะเป็นบุคลากรผู้มีความรู้และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวผ่านการ
สอน และงานวิจัย เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าสืบต่อไป 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          จากสถานการณ์ตามข้อ 11.1 ท าให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปในทิศทาง  
ต่าง ๆ กันจนบางครั้งเกิดเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มความร่วมมือใหม่ ๆ การยกเลิกหรือล้มเลิกระบบหรือวิถีบางอย่าง หรือแม้แต่กระทั่งการเกิดวิกฤติต่อ
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนสังคมย่อย ๆ จนถึงระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก ดังนั้น ในการพัฒนา
วางแผนหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือ สร้างนักวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มี
ความเข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมที่จะช่วย ขับเคลื่อน ให้สามารถท าความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องและเหมาะสม  กับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
          ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตร ในเชิงรุก โดยปรับหลักสูตรให้มีการขยายโอกาสให้แก่นักวิชาการหรือนักวิจัยระดับต้นมากขึ้น 
รวมทั้งขยายโอกาสทาง การศึกษาสู่นักศึกษาที่มีความสนใจในการมุ่งสู่การเป็นนักวิชาการ อาจารย์ หรือ
นักวิจัยมากขึ้น โดยการปรับหลักสูตรใน เงื่อนไขของการเข้าศึกษา โดยมีการวางช่องทางในการให้นักศึกษาที่
ก าลังจะเข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อีกทั้งมีการจัดกลุ่มวิชาใหม่โดยมีการลดจ านวน
กลุ่มวิชาหลักลง แต่เพ่ิมวิชาที่ควรจะเรียนเป็นวิชาบังคับเพ่ิมขึ้น เนื่องด้วย เนื้อหาวิชามีความจ าเป็นต่อการ
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- ๕ - 
สร้างพ้ืนฐานของการวิเคราะห์อย่างยิ่ง และเพ่ือน าไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัยที่สามารถ  สร้างองค์ความรู้
ใหม่ และน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริง 
 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
           ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ท าให้สังคมในระดับต่างๆ 
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ และสร้างความรู้เพ่ือการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการอาศัยบุคลากรทาง
วิชาการในการศึกษา ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ และการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิต
ที่เก่งและดี การสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และมีคุณธรรมในการสรร
สร้างความรู้และแนวทางต่าง ๆ แก่สังคมจึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่
 ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการปฏิบัติ 
ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน า
ความรู้สู่สังคม และมีความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพ่ือบุคคลในหลายรูปแบบร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  
 ๒. ด้านการวิจัย และพัฒนา 
           พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ก าหนดทิศ
ทางการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
 ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาในหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเองและขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสู่ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้
ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถ
ชี้น าและเป็นที่พ่ึงของสังคมได้  
 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ด าเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้าน
อ่ืน ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, คณะ
พุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎก
หรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
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- ๖ - 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายวิชา 
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- ๗ - 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ สามารถบูรณาการวิ ชา
รัฐศาสตร์เข้ากับหลักพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจทางรัฐศาสตร์อย่ากว้างขวาง พร้อมกับ
บูรณาการเข้ากับศาสตรอ่ื์นๆ ได้อย่างกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย 
จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางรัฐศาสตร์/ การบริหาร
จัดการโดยมีพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ตลอดจนบริหารพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ต า ม
ยุทธศาสตร์ของชาติ 
- น าแนวคิด รวมทั้ ง เทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎี

บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้ งนี้ เพ่ือให้มี

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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- ๘ - 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความรู้ ค ว ามสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภ าคทฤษฎี แ ล ะปฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่ประเทศ องค์กรและชุมชน 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

อาจารย์มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
- งานวิจัย 
- กิจกรรมการบริการสังคม 
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- ๙ - 
 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
   ๑.๑ ระบบการศึกษา 

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลา
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต้องเรียนร่วมกันในรายวิชา 
๘๑๔ ๑๐๒  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๑๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 

๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติใน ๓ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๑๔ ๑๐๑  ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติในอีก ๗ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน 
๘๑๔ ๑๐๑  ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๒๐๑  สัมมนาการเมอืงการปกครองของไทย 
๘๑๔ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ 
๘๑๔ ๒๐๒  สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
และวิชาเลือกอีก ๒ รายวิชา 
๘๑๔ ๒๐๓  พุทธสันติวิธีและสมานฉันท์ 
๘๑๔ ๒๐๔  ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของไทย 
๘๑๔ ๒๐๕  การสื่อสารทางการเมือง 
๘๑๔ ๒๐๖  สัมมนาการปกครองคณะสงฆ์เปรียบเทียบ 
๘๑๔ ๒๐๗  สัมมนากฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์ 
๘๑๔ ๒๐๘  สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

๑.๑.๕ นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, 
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

๑.๑.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ และ  แบบ ๒.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามที่
หลักสูตรก าหนด และสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๐ - 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมถึงฉบับอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาใช้เพ่ือด าเนินการ 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๓ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกต ิโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ ๑     เดือน ๑ มิถุนายน   -  ๓๐ กันยายน       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ภาคการศึกษาที่ ๒     เดือน ๑ พฤศจิกายน  -  ๒๘ กุมภาพันธ์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

       ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 
       ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดรวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานตรงสายในสาขาวิชา 

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม หรือผู้มีประสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

๒.๓.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๓.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๑ - 
๑.๓  ค าถามการวิจัย 
๑.๔  วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๕  ขอบเขตการวิจัย 
๑.๖  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๗  นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๘  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๑.๙  วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๐  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑.๑๑  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๑๒  โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๓  บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๔  ประวัติผู้วิจัย   

๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนด และสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ด าเนินการโดยสถาบันภาษา 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

๑) ทักษะด้านการฟัง (Listening)      ๑๐๐  คะแนน 
๒) ทักษะด้านการพูด (Speaking)      ๑๐๐  คะแนน 
๓) ทักษะด้านการอ่าน (Reading)      ๑๐๐  คะแนน 
๔) ทักษะด้านการเขียน (Writing)       ๑๐๐  คะแนน 
                                    รวม       ๔๐๐  คะแนน 

ผู้สมัครที่ได้ผลสอบเกินร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือว่าสอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑ และ

ความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่

บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะสังคมศาสตร์ก าหนด 

  ๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดโครงการอบรมวิชาพ้ืนฐาน 

ทักษะสถิติการวิจัย 
จัดโครงการอบรมสถิติวิจัยโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ และมีการจัดโครงการคลินิกวิจัย เพ่ือรองรับการ
เติมเต็มถึงกระบวนการวิจัยของผู้วิจัย 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดโครงการอบรมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยใช้
เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

การเขียนโครงการวิจัย จัดคลินิควิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็นการเฉพาะ 
*ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
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- ๑๒ - 
 
๒.๗ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิต(รูป) 

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

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๒   ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๓     ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ 

รวมจ านวนนิสิต ๕ ๒๐ ๑๐ ๔๐ ๑๕ ๖๐ ๑๕ ๖๐ ๑๕ ๖๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

    
๕ ๒๐ ๕ ๒๐ ๕ ๒๐ 

 
o 

 
๒.๘ ตารางควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล จ านวน หมายเหตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 4  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนนัท์ อิศรเดช 4  
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ๕  
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ๔  
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล 4  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 4  

รวมจ านวนนิสิต ๒๕  
 
๒.๙ งบประมาณตามแผน  

                   ๒.๙.๑ งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๔๕๐,๐๐๐ บาท/รูปหรือ
คน/ปี) 

๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๓ - 
 
๒.๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ   
(๖ x ๓๑,๖๕๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุน (๑ x ๑๗,๕๐๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
   - ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๒,๒๗๘,๘๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๒๗๘,๘๐๐ 
 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๒๗๘,๘๐๐ 
 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๒๗๘,๘๐๐ 
 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๒๗๘,๘๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 
    - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 
งบพัฒนาบุคลากร      

รวม ๓,๔๘๘,๘๐๐ ๓,๔๘๘,๘๐๐ ๓,๔๘๘,๘๐๐ ๓,๔๘๘,๘๐๐ ๓,๔๘๘,๘๐๐ 
*   มีพนักงานสายสนับสนุนประจ าหลักสตูร ๑ คน  
      ๒.๑๐ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             -ใช้รูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   
      ๒.๑๑ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
             -ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎระเบียบอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๑ หลักสูตร 
           ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น   ๒  แบบ  คือ 
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ท า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ จ า น ว น  ๕ ๔  ห น่ ว ยกิ ต  แ ล ะศึ ก ษ า วิ ช า โ ด ย ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย กิ ต จ า น ว น  ๕  ร า ย วิ ช า  
โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
             ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาด้านทฤษฎีและการวิจัย โดยมีการท าดุษฎี
นิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎี



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๔ - 
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษา
รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต (๓) ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) 
 ๒. หมวดวิชาเอก (๓) ๖ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
 ๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 
 ๕. สอบวัดคุณสมบัติ สอบ สอบ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔ 
 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
           

รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง (๓) (๓-๐-๖) 
 (Political Philosophy and Political Theory)  
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  (๓) (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
 (Insight Meditation)  
หมวดวิชาเอก 
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบยีบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Advanced Research Methodology of Political Science)  
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์       ๕๔ (๐-๐-๑๖๒) 
 (Dissertation)   
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๕ - 
 

รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑ 
หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกิต ๖ หน่วยกติ 
๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Political Philosophy and Political Theory)  
๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Thai Politics and Government)  
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต  
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Philosophy of Science)  
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
 (Insight Meditation)  
หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต  
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Advanced Research Methodology of Political Science)  
๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Comparative Politics and Government)  
หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต 
๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Reaceful Means and Reconciliation)  
๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 (National Strategy and Thai Public Policy)  

๘๑๔ ๒๐๕ การสื่อสารทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 

 (Political Communication)  

๘๑๔ ๒๐๖ สัมมนาการปกครองคณะสงฆ์เปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Seminar on Comparative Sangha Government)  

๘๑๔ ๒๐๗ สัมมนากฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Seminar on Administrative Laws for Political Science)  

   



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๖ - 
๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Seminar on Political Science Research Works)  
   หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 

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

         
       ๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
วิชาเอก 
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ 
วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 

(๓) 
 

(๓) 
 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
 

๓ 
 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๕) ๑๕ ๓ ๓๐ 
 

 
ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์

 
๑๘ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๘ ๐ ๐ ๕๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - - - - 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๗ - 
 

 
ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์

 
๑๘ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๘ ๐ ๐ ๕๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - - - - 
 
 

ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์

 
๑๘ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๘ ๐ ๐ ๕๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - - - - 
 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
รวมนับหน่วยกิต ๕๔ ๐ ๐ ๑๖๒ 

รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๕) ๑๕ ๓ ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๘ - 

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๑๔ ๑๐๑ ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
 

วิชาเอก 
๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชัน้สูงทางรัฐศาสตร์ 
วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
 

 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 

 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

 
๐ 
 

๓ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๓ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๖ ๐ ๑๒ 

 
 

 

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 
 
วิชาเอก 
๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
 

วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
 

 
 (๓) 

 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 

 
 

๓ 
 
 

๓ 
๓ 

 
๐ 

 
 

๐ 
 
 

๐ 
๓ 

 
๖ 

 
 

๖ 
 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓) ๓ ๐ ๖ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๑๙ - 
 
 

ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๘ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๕๔ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๘ ๐ ๐ ๕๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๘ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๕๔ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๘ ๐ ๐ ๕๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
รวมนับหน่วยกิต ๕๔ ๑๘ ๓ ๑๔๔ 

รวมไม่นับหน่วยกิต (๙) ๙ ๐ ๑๘ 
           
๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา 

  (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๒๐ - 
๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 

๓.๒.๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         ๓.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร หมายเหต ุ

รายวิชา 
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
ID ๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘๓๗ 

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

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

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๓ 

- ปรัชญา
การเมืองและ
ทฤษฎีการเมือง 
- สัมมนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์
กับสังคมไทย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๑๐๙/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

ธัชชนันท์ อิศรเดช 
ID ๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓๙๖ 

- Ph.D. (Political Science) 
  
- M.A. (Political Science) 
 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

Dr.BAM University, 
India.   
Dr.BAM University, 
India.
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๘ 
 
๒๕๕๙ 
 
๒๕๓๕ 

- พุทธปรัชญา
การเมืองการ
ปกครอง 
- สัมมนา
การเมืองการ
ปกครองของไทย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๑๐๗/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
สังคม
วิทยา) 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์
ID ๓๑๐๐๕๐๔๔๕๗๖๖๑ 

Ph.D. (Social Sciences)  
 
M.A. (Social Sciences)  
 
M.A. (Post Diploma in 
Politics Public Ad.)  
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

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

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

- ระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูงทาง
รฐัศาสตร์ 
- สัมมนา
การเมืองการ
ปกครอง
เปรียบเทียบ 

ศาสตราจารย์
ด้านสังคมวิทยา 

ในราชกิจจา
นุเบกษา  

เล่ม ๑๒๑ ตอน
ที่ ๓๔ ง  
วันที่ ๒๗ 

เมษายน ๒๕๔๗  
ล าดับที่ ๖ 

                  ๓.๒.๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

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

ภาระงาน
บรรยายใน
หลักสูตร หมายเหต ุ

รายวิชา 
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
ID ๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘๓๗ 

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

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

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๓ 

- ปรัชญา
การเมืองและ
ทฤษฎีการเมือง 
- สัมมนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์
กับสังคมไทย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๑๐๙/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

ธัชชนันท์ อิศรเดช 
ID ๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓๙๖ 

- Ph.D. (Political Science) 
  
- M.A. (Political Science) 
 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

Dr.BAM University, 
India.   
Dr.BAM University, 
India.
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา
ธิราช 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๘ 
 
๒๕๕๙ 
 

- พุทธปรัชญา
การเมืองการ
ปกครอง 
- สัมมนา
การเมืองการ
ปกครองของไทย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๑๐๗/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๒๑ - 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั 
๒๕๓๕ 

ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
สังคม
วิทยา) 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์
ID ๓๑๐๐๕๐๔๔๕๗๖๖๑ 

Ph.D. (Social Sciences)  
 
M.A. (Social Sciences)  
 
M.A. (Post Diploma in 
Politics Public Ad.)  
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

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

๒๕๒๐ 
 
๒๕๑๖ 
 
๒๕๑๘ 
 
๒๕๑๔ 

- ระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูงทาง
รัฐศาสตร์ 
- สัมมนา
การเมืองการ
ปกครอง
เปรียบเทียบ 

ศาสตราจารย์
ด้านสังคมวิทยา 

ในราชกิจจา
นุเบกษา  

เล่ม ๑๒๑ ตอน
ที่ ๓๔ ง  
วันที่ ๒๗ 

เมษายน ๒๕๔๗  
ล าดับที่ ๖ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

พรรษา พฤฒยางกูร 
ID ๓๑๐๑๖๐๐๑๕๗๑๙๓ 

- Ph.D. (Political Science) 
 
- M.A. (Politics) 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์) 

Marathawada 
University, India.   
Poona University, India.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั   

๒๕๓๕ 
 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

- สัมมนา
กฎหมายปกครอง
ส าหรับรัฐศาสตร์ 
- สัมมนางานวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๕๒๒/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
รอง
ศาสตรา
จารย ์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

ประณต นันทิยะกล 
ID ๓๑๐๐๙๐๕๐๕๑๕๙๒ 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๑๒ 
๒๕๐๗ 

- พุทธสันติวิธีและ
สมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบาย
สาธารณะของ
ไทย 

รอง
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๒๑๓๑/๒๕๓๒ 
ลงวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม 

๒๕๓๒  
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
(สาขาวิชา
รัฐศาสตร)์ 

ยุทธนา ปราณีต 
ID ๓๙๐๐๒๐๐๓๙๙๙๘๑ 

- Ph.D. (Political Science)  
 
- M.A. (Politics) 
  
- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์)   
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์)   

Dr. Babasaheb 
Ambedkar Marathwada 
University, India. 
PUNE University, India. 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั 

๒๕๔๕  
 
๒๕๔๒ 
  
๒๕๔๖  
 
๒๕๓๙ 

- การสื่อสารทาง
การเมือง 
- สัมมนาการ
ปกครองคณะสงฆ์
เปรียบเทียบ 

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ด้านรัฐศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 

๕๑๙/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

         ๓.๒.๒. อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 
๑) พระพรหมบณัฑติ, ศ.ดร. Ph.D. (Philosophy) 

M.A., M.Phil., Dip.in French,  
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) (เกียรตนิิยมอันดับ ๑) 

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

๓) พระราชวรเมธี, ดร. Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

๔) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๒๒ - 
๕) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

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

๗) ศ.ดร.จริโชค วีระสย 
 

Ph.D., Berkeley, USA. 
M.A. in Political Science, Berkeley 
B.A. (Honors thesis in Sociology, University of California, Berkeley) 

๘) ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี Ph.D. (Agricultural Economics) University of The Philipines 
Counell University 
ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

๙) ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ร.บ. (การปกครอง) (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๑๐) ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส าราญ Ph.D. (สงัคมวิทยาการเมือง) University of Hill, England 
M.A. (รัฐศาสตร์) University of Manchester, England 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๑) ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู Ph.D. (Political Science)  University of Washington 
M.A. (East Asian Studies) University of Washington  
ร.บ. (การปกครอง) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

  -ไม่มี- 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ ์

      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 

              การท าดุษฎีนิพนธ์คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
แต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และต้องมี
การน าเสนอผลดุษฎีนิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบและมีหลักการสามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านรัฐศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
(ดังแสดงในหมวดที ่๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

      ๕.๓ ช่วงเวลา 
             ๕.๓.๑ แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เป็นต้นไป 
              ๕.๓.๒ แบบ ๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เป็นต้นไป 

      ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
             แบบ ๑.๑   จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 
             แบบ ๒.๑   จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 

      ๕.๕ การเตรียมการ 
            ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่ละปี
การศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 

๕.๕.๒ เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   

๕.๕.๓ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
๕.๕.๔ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับนิสิต นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านการจัดการ

เชิงพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยด้านรัฐศาสตร์ 
๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน แต่ไม่เกิน ๓ ท่าน 

             ๕.๕.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดเตรียม              
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โครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ และการประเมินผล
กระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ของผู้เรียน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
              ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ให้มี
กรรมการอย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

              ๕.๖.๒ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารั บฟังได้ 
ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

                   แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                ๕.๖.๓ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
ในการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

                ๕.๖.๔ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
                ๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ ดังนี้                  
                            ผลการศึกษา                                                     ระดับ 
                            ดีเยี่ยม (Excellence)                                             A 
                            ดี (Good)                                                           B+ 
                            ผ่าน (Passed)                                                      B 
                            ตก (Failed)                                                         F 
         ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ (ภาคผนวก ข)            
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึ งการบริหารที่ เน้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้
ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การเรียนรู้
และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการ
ห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวคิด
ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการท าวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน และมีกติกาในการ
สร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือพัฒนาจิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดปัญญา  ส่วนบุคลิกภาพ
ภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและการ
ท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก 
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานที่จะ
ยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการจัดการ
กับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอื่น 
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- ๒๖ - 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกดิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
และในการวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
วัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมในการใช้
องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจาก
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้
น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น  
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- ๒๗ - 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการบริหารด้วยหลักการทางรัฐศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูร
ณาการแนวคิดตา่งๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์สมัยใหม ่จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและ
แหลมคม  
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- ๒๘ - 
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ใน
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
         ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การท างาน
วิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทางด้าน
รัฐศาสตรใ์นเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองาน
ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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- ๒๙ - 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่ อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนาผล
การเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้
แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางดา้นรัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการจัดการ
กับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ    
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการใช้หลักการทางรัฐศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการ  
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขารัฐศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์สมัยใหม ่จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑     

- ๓๐ - 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและ
แหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูง
มากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน   
  
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทางด้าน
รัฐศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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- ๓๑ - 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
หลักสูตรแบบ ๑.๑                      
- หมวดวชิาบังคบั  ไม่นบัหน่วยกิต จ านวน ๔ วชิา                    
  ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง                    
  ๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์                    
  ๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย                    
  ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                    
- หมวดวิชาเอก จ านวน ๑ วิชา                    
  ๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์                    
 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต                    

 ๘๑๔ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                    
 หลักสูตรแบบ ๒.๑                     
 - หมวดวิชาบังคับ                     
 - แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต                    
 ๘๑๔ ๑๐๑ ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง                    
 ๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย                      
- แบบบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑๕ หน่วยกิต                    

๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์                    
๘๑๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย                    
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- ๓๒ - 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
 ๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน                    
 -  หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต                    
 ๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์                    
 ๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                    
 - หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต                    
๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท์                    
๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของไทย                    
๘๑๔ ๒๐๕ การสื่อสารทางการเมือง                    
๘๑๔ ๒๐๖ สัมมนาการปกครองคณะสงฆ์เปรียบเทียบ                    
๘๑๔ ๒๐๗ สัมมนากฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์                    
๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์                    

 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต                    
 ๘๑๔ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต                    
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- ๓๕ - 

หมวดที่  ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไว้ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 
ด 

       ๕.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
          การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

              ๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์  

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนใน
การออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับ
การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในหรือภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมิน
อาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชารัฐศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และ
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

              ๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้ว
น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

                      ๕.๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งาน
ท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

                      ๕.๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
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                        ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ จาก               
หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                         ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

                         ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจาก
หลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาสาขาอ่ืน โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                         ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้                
องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสั งคมใน
ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
                (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
                (๒) จ านวนสิทธิบตัร 
                (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                     (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
                                     (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับระดับชาติและนานาชาต ิ

      ๕.๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
             ๕.๓.๑ การส าเร็จการศึกษา 
                    แบบ ๑.๑   

                       ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                      ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

                       ๓. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๔. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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                     แบบ ๒.๑   
                       ๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
                  ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ              
ขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ              
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
                  ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

                       ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

     ๖.๑ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
               - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารย์อาวุโส

เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมิน
และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

      ๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
              ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

              ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ไดม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 
โดยการสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 
 

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๓๙ - 

หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

   ๗.๑ การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             - จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่
ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

            - จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

            - มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      

            - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

            - จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

            - มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑–๕ ให้
ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

 

 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๔๐ - 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

๔. จัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

    

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎี
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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- ๔๑ - 

     ๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการ

วัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนด
คุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส 
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

            - ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้
นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ  

            - มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

      - มีการรักษาอัตราความคงอยู่  อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

     ๗.๔ อาจารย์ 
            - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง โดยมีระบบ  มี
กลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสม
และโปร่งใส 

            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
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            - มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  

     ๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไก

ที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหาร
จัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  

            - มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

            - มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มี
กลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับ
ติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  

            - มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในประเมินผู้ เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวาง
ระบบการเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ 

            - มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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     ๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
        ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ

ท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๘.๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
๘.๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือ

จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น 
จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตอยู่เสมอ 
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เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

1. หมวดวิชาบังคับ  
1.1 นับหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

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

   ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก ยุคกลางและสมัยใหม่ ทั้งปรัชญาการเมือง
ตะวันตก และปรัชญาการเมืองตะวันออก และศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการเมืองที่เน้ นเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ 
ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ความเป็นพลเมืองของรัฐ ระบอบการเมือง ระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร เป็นต้น 

 

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

  สัมมนาและถกแถลงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย ในอดีตและร่วม
สมัย จากสภาพปัญหาและลักษณะส าคัญของการเมืองไทย ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและองค์ความรู้
ทางวิชาการเพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่อย่างรอบด้านและเป็นระบบ
จากปัญหาของโครงสร้างอุดมการณ์ วัฒนธรรม สถาบันและองค์กร ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งเป็นปัจจัยก าหนดสภาพทางการเมืองและการปกครองและเงื่อนไขของปัญหา การวิเคราะห์และการ
ตีความการเมืองการปกครองของไทย ปัญหาเชิงเศรษฐกิจการเมือง ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น และ
แนวโน้มตามสถานการณ์ของการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน 

 
 1.2 ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 9 หน่วยกิต 
 
๘๑๔ ๑๐๒  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์    (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Philosophy of Science) 

 ศึกษาวิเคราะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ปรัชญาเชิงศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท 
พระพุทธศาสนากับมิติแห่งวิทยาศาสตร์ ความเหมือนหรือความต่างแห่งพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
วิธีคิดแบบอริยสัจจ์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สัมพัทธภาพตามหลักพุทธธรรมและสัมมาทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
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  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงาน  
วิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 

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

          ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุค
ต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 
หมวดวิชาเอก จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Advanced Research Methodology in Political Science) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางปรัชญาแห่งการวิจัยทางรัฐศาสตร์ หลักการวิจัยตามแนวพุทธศาสตร์ และ

แนววิทยาศาสตร์ โดยเน้นความเข้มและลุ่มลึกของการออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และข้อค้นพบจากผลการวิจัย 
พร้อมทั้งการพัฒนาข้อเสนอแนะในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงานวิจัยจากผลการศึกษา การน าเสนอใน
รูปแบบขององค์ความรู้ใหม่ การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนบทความวิจัยเพ่ือน าเสนอในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการทางการวิจัย  

 

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

สัมมนาและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในเชิง
ระบอบการปกครองสถาบันการปกครอง การพัฒนาการเมืองการปกครอง สังคมวิทยาการเมือง และ
เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นต้น รวมทั้งการถกแถลงงานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
 
 
 

๘๑๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๔๙ - 

หมวดวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
๘๑๔ ๒๐๓ พุทธสันติวิธีและสมานฉันท์   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Reaceful Means and Reconciliation)  

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสันติวิธีและสมานฉันท์ วิธีการของพระพุทธเจ้า หลัก
พุทธธรรม และการด าเนินงานของพระสงฆ์ในการสร้างสันติภาพ การสร้างสมานฉันท์ รวมถึงการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดสันติภาพโลก กระบวนการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยพุทธ
สินติวิธี เพ่ือความเป็นเอกภาพ และสันติภาพของมวลมนุษยศาสตร์ โดยน ากรณีศึกษาที่เป็นบทบาทของ
พระสงฆ์หรืผู้น าทางศาสนาพุทธทั้ งจากประเทศไทยและทั่วโลก ที่ได้ประสบผลส าเร็จในการน าหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสันติวิธีและสมานฉันท์ 
 

๘๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของไทย ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(National Strategy and Thai  Public Policy)  

        ศึกษาโยบายสาธารณะของรัฐบาล การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาใน
ระยะยาว นโยบายการพัฒนาชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  กรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
นโยบายสาธารณะด้านความมั่นคง  นโยบายสาธารณะด้านการสรางความสามารถในการแขงขัน  นโยบาย
สาธารณะด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  นโยบายสาธารณะด้านการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม  นโยบายสาธารณะด้านการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวด 
ลอม  และนโยบายสาธารณะด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

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

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง พัฒนาการของการสื่อสารทาง
การเมือง การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา การสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศเสรีนิยมกับอ านาจนิยม การสื่อสารทางการเมืองของไทย การสื่อสารทางการเมืองของบุคคลส าคัญใน
ไทย การสื่อสารทางการเมืองสมัยใหม่ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง และแนวโน้มของการสื่อสาร
ทางการเมือง 

 

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

สัมมนาและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เปรียบเทียบระหว่าง
คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทและคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน การปกครองคณะสงฆ์เปรียบเทียบระหว่างคณะสงฆ์ในเถร
วาทเดียวกัน ประกอบด้วยคณะสงฆ์ไทย ลาว กัมพูชา เมียนม่า ศรีลังกา เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการเปรียบเทียบ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของแต่ละนิกาย หรือแต่ละประเทศอีกด้วย 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๕๐ - 

๘๑๔ ๒๐๗  สัมมนากฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Seminar on Administrative Law for Political Science) 
สัมมนาและถกแถลงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การใช้อ านาจทางการ

ปกครอง เครื่องมือปฏิบัติของฝ่ายปกครอง การบริการสาธารณะ ทรัพย์สินสาธารณะ หลักนิติธรรมในการ
ปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง บทบาทของศาลปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับ
กฎหมายปกครอง รวมทั้งประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายปกครองในประเทศไทยปัจจุบัน 
 

๘๑๔ ๒๐๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Political Science Research Works) 

สัมมนาและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับงานทางรัฐศาสตร์ทั้งท่ีมีในประเทศไทยและ
ต่างประเทศหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และการเรียนรู้กระบวนการวิจัยจากโครงการวิจัย โดยคณาจารย์และนิสิต
น าเสนอความหลากหลายของรูปแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัย การพัฒนากรอบการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและ
สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง การวิจารณ์ การอภิปรายผลวิจัยและทักษะการน าเสนอ
ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

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

             ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎี
นิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการด าเนินการวิจัยที่ลุ่มลึกและเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
 

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

             ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบ
ของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

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

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติ อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

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

           ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

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

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

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

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 

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

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

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

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
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           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 
และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาดว้ย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
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นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

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

หรือข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

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

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

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

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว 
ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา 
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 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่

เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  
w  ในรายวิชาที่ถอน 

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

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

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

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้ 
 

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

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

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

        ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้

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

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

 ๒๑.๖   การให ้I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบ

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอ

ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

  ๒๑.๗  การให ้ S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้

วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดย

ไม่มีค่าระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
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 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการ
เรียบเรียงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  
และข้อ ๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้  SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไป  และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP  นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้

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

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

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

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

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

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 
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หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

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

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

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

 
หมวดที่ ๖ 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

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

ที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 

๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๖๑ - 

หมวดที่  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 

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

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

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

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

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  
ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
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  ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
  ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

  ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้
จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

  ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

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

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

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

 “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
 ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
 ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
 โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน

หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๖๔ - 

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

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อย
กว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

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

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 
ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

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

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

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

ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 
      

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๖๘ - 

 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๖๙ - 

 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๗๐ - 

 
 

 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเป็นไปตามความในข้อ ๑๒.๒ 
(๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๑  นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนดให้มีการสอบสารนิพนธ์เพ่ือวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๒  นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาใช้โดยอนุโลม 

  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในกรณีที่
ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งได้และ
แจ้งให้นิสิตน ากลับไปแก้ไขเพ่ือยื่นเสนอใหม่ต่อไป 

   เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว ให้
นิสิตลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๑.๕  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิ์ที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๗๑ - 

   การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ 
บฑ.๘ เพ่ือให้คณบดีลงนามอนุมัติ  

 ข้อ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๒.๑  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (บฑ.๖ ) พร้อมแนบ

ส าเนาสารนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  ทั้งนี้ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นค า
ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 

  ๒.๒  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์  (บฑ.๘) ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยหรือศูนย์บัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  พร้อมกับส าเนาสาร
นิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 

  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ 
รูป/คน ประกอบด้วย  

   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์  ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือ

เจ้าหน้าที่ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็น
ความลับ 

  คุณสมบัติกรรมการผู้ตรวจสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามความในข้อ  ๙.๓ แห่ง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๓.๒  ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ ให้น าความในข้อ 
๑๓.๒ และ ๑๓.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไ์ด้
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน 

 ข้อ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ โดยนสิิตจะต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอน ในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒ ให้ควบทุกประการ 
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  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผา่นให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสาร
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑติวทิยาลัย 

  ๔.๓  การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน นบัตั้งแต่วนัสอบจนถึงวนัส่งสารนพินธ์ฉบับสมบูรณ์ 

   ในกรณีที่มีความจ าเปน็ไมส่ามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัแก้ไขได้ตามก าหนดนิสิต
อาจยื่นค าร้อง (บฑ.๖) ผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเลื่อนการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ได้ไม่เกิน  ๑๕  วัดนบัแต่วนัที่ครบก าหนดส่ง  หากเกินก าหนดจากนี้ให้ถือว่านิสิตสอบสารนิพนธ์ไม่ผา่น และจะต้อง
ด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัตใิหม่ตามข้อ ๔.๑ 

 ข้อ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ์ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏบิัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนโุลม 
  ข้อ ๖  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  ๖.๑  ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสาร
นิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสติส่งสารนพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ 

  ๖.๒  สารนิพนธ์ของนสิิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมตัิจากคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
              
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
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หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ

แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน 
เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บฑ ๘  
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๖  ฉบับ ในจ านวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิ งปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค า
ร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ 
วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่น

แบบค าร้อง บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงใหมต่่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิต
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจาก
ที่ได้ยื่นค าร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่
น้อยกว่า ๒ รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๗๖ - 

 ๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้น

ไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ ได้รับผล
การศึกษาตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

  (๓ )   เขียนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบู รณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่น

ค าร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน 

แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่

เกิน ๓ ท่าน 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้
ทราบโดยทั่วกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์   นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

 ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
 ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่า

กรณีใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

 ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดย
ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๗๙ - 

 ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

 ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
พร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตาม
ข้อผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

 ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ

ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๐ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๑ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๒ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๓ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๔ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๕ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๖ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๗ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๘ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๘๙ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๐ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๑ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๒ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๓ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๔ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๕ - 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๖ - 

 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๗ - 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค  
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๘ - 

 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๙๙ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

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

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี    
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๓ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๓ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๐ - 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ . (๒๕๕๕). ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๒
(พิเศษ ๑) ๒๕๕๙  : ๒๒๙-๒๓๗. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์.(๒๕๕๙). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒
(พิเศษ) ๒๕๖๐  : ๑๕๙-๑๗๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ . (๒๕๕๙). ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๒
(พิเศษ ๑)  : ๒๒๙-๒๓๗. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์.(๒๕๖๐). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒
(พิเศษ )  : ๑๕๙-๑๗๒. 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. คอมพิวเตอร์เรียนลัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. เรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ทางลัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. เรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๑ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

Ph.D. (Political Science) ๒๕๔๓ Dr.BAM University, India.   
M.A. (Political Science) ๒๕๓๘ Marathwada University, India 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
น.บ. (นิติศาสตร์) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดส าคัญใน
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๒ - 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒  
(พิเศษ ๑) ๒๕๕๙: ๑๖๕-๑๗๔. 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาค
กลาง. SNRU Journal of Science and Technology. ปีที่ ๗  ฉบับที่ ๑ ๒๕๕๘ : ๑๔๓-๑๕๘. ๒๓๗. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. การจัดการเชิงพุทธกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒  ๒๕๕๖ : ๒๐-๓๙. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ.์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๕๕-๒๖๘. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ)  ๒๕๖๐ : 
๔๕๗-๔๗๓.  

ธัชชนันท์ อิศรเดช. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  ๒๕๕๙ : ๔๓-๕๖.  

ธัชชนันท์ อิศรเดช. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  ๒๕๕๙ : ๘๕-๑๐๐. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ ๑) ๒๕๕๙ : 
๑๖๕-๑๗๔. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรร
มาภิบาล. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ ๒) ๒๕๕๙ : ๓๕๕-๓๖๓. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. การจัดการความรูปตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  ๒๕๕๘ : ๒๒๑-๒๓๗. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  ๒๕๕๘ : ๒๕๓-
๒๗๐. 

ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ )  ๒๕๕๘ : ๗๘-๙๐. 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๓ - 

ธัชชนันท์  อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ)  ๒๕๕๘ : ๗๘-๙๐. 
 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. การจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๘. 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. “การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”ใน พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. “อ านาจและภาวะผู้น าเชิงพุทธ”ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. “พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์” ใน การเมืองกับการปกครองของไทย . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวี
กิจ พริ้นติ้ง, ๒๕๕๙. 
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๔ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
๑. ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

Ph.D. (Social Sciences) ๒๕๒๐ University of Madras, South India. 
M.A. (Social Sciences) ๒๕๑๖ University of Madras, South India. 
M.A. (English) ๒๕๑๘ University of Mysore, South India. 
Post Diploma in Politics Public 
Administration. 

๒๕๑๙ University of Mysore, South India. 

พธ.บ. (สังคมวิทยา) ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒ Environment, Technology and life มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Inter) 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

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

Thai Sangha 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Inter) 

๒ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๕ - 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การบริหารทัพยากรมนุษย์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ : วิเคราะห์จากพุทธปรัชญาทางสังคมและ
การเมือง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที ่๖  ฉบับที ่๒(พิเศษ ๔) ๒๕๖๐  : ๑๕-๓๕. 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การวิจัยชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ในยุครวมกลุ่มเป็นชุมชนเครือข่าย
เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. ๒๕๕๘ : ๑-๘. 

 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนองตอบความต้องการขององค์การ. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙) : ๓๘๓-๓๙๑. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การวิจัยชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ในยุครวมกลุ่ มเป็นชุมชนเครือข่าย
เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๕๘ : ๑-๘. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ : วิเคราะห์จากพุทธปรัชญาทางสังคมและ
การเมือง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒(พิเศษ ๔) ๒๕๖๐  : ๑๕-๓๕. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๑ ๒๕๖๐  : ๗๑-๘๔. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. บาทของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้งในชุมชน. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๓๕  ฉบับที่ ๒ ๒๕๕๙  : ๑๗๖-๑๘๖. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตร. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ ๒ ๒๕๕๙  : ๑๓-๒๖. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ . ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๑ ๒๕๕๘  : ๘๑-๙๕. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในเขต
จังหวัดภาคใต้. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๑ ๒๕๕๘  : ๒๒๑-๒๒๘. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างสังคมเชิงคุณภาพในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๑ 
๒๕๕๗  : ๑๕๒-๑๕๙. 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๖ - 

   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สัมฤทธิผลของการบริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ. 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๑ ๒๕๕๗  : ๑๒๙-๑๓๖. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑ ๒๕๕๗  : ๘๙-๑๐๐. 
   จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ศัพท์เกษตร : การศึกษาศัพท์ที่สัมพันธ์กับสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ปัจจุบัน. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๘  ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๖  : ๕๖-๖๖. 
 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ . (๒๕๕๐). วจนะของมหาตมะ คานธี . พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  

สุขภาพใจ. จ านวน ๑๙๔ หน้า ISBN 978-974-409-888-7 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (๒๕๔๘). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  

ส านักหาสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จ านวน ๑๖๘ หน้า ISBN 974-537-579-9 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (๒๕๔๘). ระบบการพัฒนาสังคมที่น าไปสู่ความม่ันคงของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 

๑. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. จ านวน ๒๘๕ หน้า 
ISBN 974-980-035-4 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (๒๕๔๐).  สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. จ านวน ๑๘๐ หน้า ISBN 974-553-335-1 

 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๗ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

- Ph.D. (Political Science)   ๒๕๓๕ Marathawada University, India.   
- M.A. (Politics) ๒๕๓๑ Poona University, India. 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี    
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๘ - 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

พรรษา พฤฒยางกูร. วัฒนธรรมการเมืองใหม่ กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ : ความคิดทางการเมือง 
กระบวนการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือท้องถิ่นเข้มแข็ง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) : ๒๙๗-๓๐๕. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

พรรษา พฤฒยางกูร. วัฒนธรรมการเมืองใหม่ กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ : ความคิดทางการเมือง 
กระบวนการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือท้องถิ่นเข้มแข็ง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) : ๒๙๗-๓๐๕. 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
 - 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๐๙ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ประณต นันทิยะกล 
๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์) ๒๕๑๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๐๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทฤษฎีการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๐ - 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

ประณต นันทิยกุล. ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที ่๑  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๙. 
 ประณต นันทิยกุล. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ๒๕๖๐ : ๑๑๒-
๑๓๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ประณต นันทิยะกล. การบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส านักงานศาล
เยาวชนและครอบครัว ภาค ๑. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.  ปีที ่๖  ฉบับที่ ๓  ๒๕๕๙ : ๓๒๓-๓๓๒.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๒. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๗  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : 
๘๘-๙๙.   
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปี
ที ่๗  ฉบับที ่๑  ๒๕๖๐ : ๑๐๐-๑๑๒. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือสนับสนุนโครงการแก้มลิงของกรม
ชลประทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร.์  ปีที ่๗  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๗๗-๒๘๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร.์ ปีที ่๗  ฉบับที่ ๓  ๒๕๖๐ : ๑๑๙-๑๒๖. 
 ประณต นันทิยะกุล. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการพลศึกษาตาม
แนวคิดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที ่๗  ฉบับที ่๓  ๒๕๖๐ : ๑๒๗-๑๓๘. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที ่๗  ฉบับที ่๓  ๒๕๖๐ : ๑๓๙-๑๔๙. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการด้านการปกครองเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของสงฆ์
ภาค ๑๒. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๗  ฉบับที่ 
๓  ๒๕๖๐ : ๑๕๐-๑๖๐. 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๑ - 

 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของ
กองบังคับการต ารวจนครบาล ๓. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร.์ ปีที ่๗  ฉบับที่ ๓  ๒๕๖๐ : ๑๘๕-๑๙๗. 
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที ่๗  ฉบับที ่๓  ๒๕๖๐ : ๒๒๓-๒๓๖.  
 ประณต นันทิยะกุล. การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๖  ฉบับที่ 
๓  ๒๕๕๙ : ๑๕๒-๑๖๑.  

ประณต นันทิยะกุล. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น าระดับสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชด าริ
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร.์ ปีที ่๕ ฉบับที่ ๓  ๒๕๕๘ : ๘๗-๙๕. 

 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
 ประณต นันทิยะกุล. (๒๕๔๘). องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ค าอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตาม 
มาตรา. กรุงเทพมหานคร : แว่นแก้ว. จ านวน ๒๒๓ หน้า ISBN 974-932-242-8 
 ประณต นันทิยะกุล. (๒๕๕๗). พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : กองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. จ านวน ๑๙๑ หน้า ISBN 978-616-725-
934-5 
 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๒ - 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.ยุทธนา ปราณีต 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

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

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การวิเคราะห์การเมืองกับการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายศาสตร์  
๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน  

 
 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๓ - 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

ยุทธนา ปราณีต. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖  
ฉบบัที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
ยุทธนา ปราณีต. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖
ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

ยุทธนา ปราณีต .การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ด้วยหลักพุทธธรรม
ของสถาบันการบินพลเรือน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๗๓-
๑๘๙. 

ยุทธนา ปราณีต. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๙-๔๒. 

 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
 -   
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๓๐ เรื่อง  
 - เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ๔๐ เรื่อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๔ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(สาขาวิชารัฐศาสตร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ. ๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๑๑๕ - 

 


