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ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา
ตุลาคม 2560

 การบรหิารการพฒันาเปน็วชิาวา่ดว้ยแนวคดิและวธิกีารในการพฒันาประเทศ 
มกีารนำาเสนอวธิกีารวา่ดว้ยการพฒันาประเทศทีจ่ะไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
และการสร้างความทันสมัย
 ในหนังสือเร่ืองการบริหารการพัฒนาเล่มนี้..ได้เสนอความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนา, การบริหารการพัฒนา : ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การพัฒนาสังคมทฤษฎีการพัฒนาการเมือง,แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการ
พัฒนาการวางแผนเพื่อการพัฒนาความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศ การบริหารการ
พัฒนาที่เน้นการบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการพัฒนาในประเทศไทย การบริหารการพัฒนากับการพัฒนาการเมือง การ
บริหารการพัฒนาเชิงพุทธ

 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายวิชาการบริหารการพัฒนา..
ของหลกัสตูรปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัอาจจะมบีางสว่น
ทีย่งัไมส่มบรูณ ์แตเ่นือ้หากค็รอบคลมุการศกึษาท่ีหลกัสตูรกำาหนดไว ้ ผูเ้ขยีนจะนำาขอ้
บกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คำานำา
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