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การศึกษา 
o พ.ศ.2548 พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
o พ.ศ.2551 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
o พ.ศ.2557 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
o ประโยค ๑-๒  คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประวัติการท างาน 
o อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
o เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ มจร 
o  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
o เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ค าสั่ งมหาวิทยาลัย  

ที่ 381/2562   
o ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
o เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1) ผลงานวิจัย 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, ๒๕๕๕. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ”, ๒๕๕๖. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
 ธิติวุฒิ  หมั่นมี. (๒๕๖๑). “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑   
 
 
 



2) ต ารา/หนังสือ 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมันมี, ดร. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
 ธิติวุฒิ หมั่นมี,ผศ.ดร.วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕63. 
 
๓) บทความทางวิชาการ 

3.1 บทความท่ีตีพิมพ์ในประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมสืบเนื่อง (ค่าน้ าหนัก 0.20 ) 
1. ธิติวุฒิ หมั่นมี., “การวินิจฉัยสั่งการตามหลักธรรมอคติ 4” , บทความวิชาการ, 30 ปี คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2556) : 212-219. 
2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., “การบริหารจัดการชุมชุนตามหลักสาธารณีธรรม 6 ในเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

3. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์กรบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับ
ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

4. ธิติวุฒิ  หมั่นมี,ดร. “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
จันทบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

5. ธิติวุฒิ  หมั่นมี, ดร.“การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%94.pdf


6. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

7. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์
ในเอกสารการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

8. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

9. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบล
บางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

10.  ธิติวุฒิ  หมั่นมี ,ดร.  “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร” ,บทความวิจัย , ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

11. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “กาการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

12. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.  “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

13. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

14. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” , บทความวิจัย, 
ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

15. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
โรงเรียนการกุศลของวัดโชติทายการาม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสาร
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

16. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “บทบาทพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุชุมชนวัดอินทาราม ต าบล
เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”  , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

17. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอน อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

18. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัด
สมุทรสงคราม” , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



19.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. “จริต ๖ ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า”  , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๒๙-๔๔. 

20.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “.กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา” , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๕๗-๖๗. 

21.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “.สัปปุริสธรรมทฤษฎีการบริหารตนเอง” , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๖๙-๗๖. 

22.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “ไตรลักษณ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน”  , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๙๑-๑๐๐. 

23.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”  , วารสารสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๐๑-๑๑๕. 

24. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อการบริหารจัดการ” , วารสารสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๑๗-๑๒๕. 

25..ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงานท้องถิ่นไทย”  , วารสารสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๒๗-๑๓๗. 

26.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “การบริหารงานตามหลักอปหานิยธรรม” , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๓๙-๑๔๗. 

27. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร” , วารสารสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๔๙-๑๕๘. 

28.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “ภาวะผู้น าในการบริหารองค์กรยุค ๔.๐” , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๑-๑๓. 

29.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร.  “สื่อออนไลน์บ่อเกิดของปัญหาสังคม : การบริหารสติคือทางออก” , วารสาร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๒๕-
๓๓. 

30.ธิติวุฒิ หมั่นม,ี ดร.  “หลักสัปปุริสธรรมกับการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคม” , วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๕๑-๖๕. 
  

3.2 บทความท่ีตีพิมพ์ในประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.40 ) 
1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประชาธิปไตย : ปัญหาทางออก” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยา

เขตขอนแก่น (ธันวาคม  ๒๕๕๗) : ๒๙๖-๓๐๘. 
2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม” , การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. (กรกฎาคม  ๒๕๕๗) : ๒๔๐. 
 
 
 
 
 
 

  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/19-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-6-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/20-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/21-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/22-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/23-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/24-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/25-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/26-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/27-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/28-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-4.0.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/29-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/30-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf


3.3 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1.  ธิติวุฒิ  หมั่นมี ,ดร.  “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓-๑๐๕. 
  

3.4 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.   “ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก” , วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ 

ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๗๙. 
2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.  “มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ” , วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
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