
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ ผศ.ดร.ยุทธนา   นามสกุล   ปราณีต  อายุ ๔๗ ปี  
เกิดวันอังคารที่  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๙๐๐๒-๐๐๓๙๙-๙๘-๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India             พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ปริญญาโท สาขา Politics    สถาบัน University of Pune, India             พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปริญญาตรี สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     สาขาวิชา  รฐัศาสตร์         สถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช              พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

             *ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
             *ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ตามค าสั่งที่ ๒๗๓/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
             *ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งที่ ๕๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
             *ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ ตามค าสั่งที่ ๙๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน   
พ.ศ. ๒๕๔๖  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
      - การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย                - ทฤษฎีทางการเมือง 
       - สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ                            - ขบวนการทางการเมืองและสงัคม 
                  - พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง        - ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
                  - สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย          - การเมืองกับการปกครองของไทย     
                  - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพทุธศาสนา                     - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
                  - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                           - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                  - หลักรัฐศาสตร์                                                - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
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ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 

ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

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

ยุทธนา ปราณีต .การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑-๑๔. 

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

ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๔๓-๑๖๐. 

ยุทธนา ปราณีต .การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันสถานการณ์
อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : 
๒๒๙-๒๓๘. 

ยุทธนา ปราณีต .วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๑ : ๓๗๑-๓๘๑. 

ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับ
ที่ ๓  ๒๕๖๑ : ๖๔-๗๕. 

หนังสือ/ต ารา 
 

ยุทธนา  ปราณีต, “เครื่องมือทางการจัดการ” ใน พื้นฐานทางการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
                       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ยุทธนา  ปราณีต, “การจัดโครงสร้างองค์การ” ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, กรุงเทพมหานคร : 
                       มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



ยุทธนา  ปราณีต,  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
                    ๒๕๕๘. 
ยุทธนา  ปราณีต, “สถาบันพระมหากษัตริย์” ใน การเมืองกับการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : 
                       มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
ยุทธนา  ปราณีต,  การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
                       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

โทร.๐๖๕-๘๖๘-๘๘๕๕ 
 
 


