
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 

 
 

วันศุกรที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 

ID: 4567898998 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 
 

จัดทําโดย  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ หลักสตูรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ ๑ 
      ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ ๓ 
 ๑.๑.๑ เรื่อง จํานวนผูสมคัรเรียนประจําป ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑติศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร   

๓ 

     ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ ๔ 
         ๑.๒.๑ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………… ๔ 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ ๕ 

  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
วาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง ๑๙ 
      ๓.๑ เรื่อง การจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ ๑๙ 

๓.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร 

๒๒ 

๓.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕ 
๓.๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(นานาชาติ) 
๒๗ 

๓.๕ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(นานาชาติ) 

๒๙ 

๓.๖ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ๓๐ 
๓.๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๓๓ 

วาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ๓๕ 
          ๔.๑ เรื่อง ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓๕ 

 ๔.๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.๒๕๖๔ และปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร พ.ศ.๒๕๖๔ 

๖๓ 



๒ 
 

๔.๓ เรื่อง การผลิตหนังสือประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 

๖๖ 

๔.๔ เรื่อง กําหนดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๘๘ 

วาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) ๙๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองที่ ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑.๑ เรื่อง จํานวนผูสมัครเรียนประจําป ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดรับสมัครผูสนใจ
เขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

 
จํานวนผูสมัครเรียนประจําป 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 7 - 7 
รป.ม. 1 - 1 
ร.ม. 7 1 8 

รวม 15 1 16 
ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ - 1 1 
ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร 3 11 14 
ปร.ด.รัฐศาสตร 2 2 4 

รวม 5 14 19 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563  เวลา 12.30 น 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 



๔ 
 

๑.๑.๒ เรื่อง ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๑.๑.๓ เรื่อง ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
๑.๒.๒ เรื่อง ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
  เอกสารประกอบหนา................................ 

สาระสําคัญโดยสรุป 
(  ) รับรองโดยไมมีการแกไข 
(  ) รับรองโดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 



๖ 
 

 
รายงานการประชุม 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓   
ณ หองเธียรเตอร B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผูเขารวมประชมุ 

๑ รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป/ 
ผอ.หลักสูตรบัณฑติศึกษาฯ 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
๓ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑติศึกษา กจพ. 

๔ พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร 

๕ ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
๖ ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ ประธานหลักสตูร ปร.ด. รศ. 

๗ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา รปศ. 
ประธานหลักสตูร รป.ม. 

๘ รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานหลักสตูร ร.ม. 

๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑติศึกษา รศ. 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑติศึกษา รปศ. 

๑๑ อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑติศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

๑๒ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๓ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๔ ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๕ รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๖ รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 



๗ 
 

๑๗ รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๘ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะน ี อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๑๙ รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๐ รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๑ รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๒ รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซวเกษม อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๓ รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๗ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๒๘ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
๒๙ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
๓๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัฏฐกรณ แกนทาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๒ อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุต ิ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๓ อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๔ อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๕ อาจารย ดร.เอนก ใยอินทร อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๖ อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๗ อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๘ อาจารย ดร.สมบัติ นามบุร ี อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

๓๙ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานท่ัวไป 
๔๐ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวชิาการศึกษา 
๔๑ นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี
๔๒ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไป 

๔๓ นายพลวัฒน สีทา นักวชิาการศึกษา 
๔๔ นายกรกต ชาบัณฑิต นักวชิาการศึกษา 
๔๕ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญช ี

 

ผูไมมาประชมุ (ลา) 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

 
 



๘ 
 
เริ่มประชมุเวลา ๐๙.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆกลาวนําบูชา
พระรัตนตรัย และไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

  1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี ๓) 
  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดแจงประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี๓) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝาระวัง
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ เรื่อง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ แจงเพ่ือทราบ 

  ๑.๒.๑ เรื่อง การแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการแกคณาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการแกคณาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

๑. อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

๒. อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

๓. อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

 

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

 

 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 

  ๑.๒.๑ เรื่อง การทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร จํานวนท้ังสิ้น ๒๓ โครงการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการวิจัยของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตามบันทึกขอความ ท่ี อว ๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ท่ี อว ๘๐๐๕.๒/๙๔ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และท่ี อว ๘๐๐๕.๒/๑๘๔ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรียบรอยแลวน้ันเพ่ือใหการดําเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงค และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ บัดน้ีกองนิติการไดแจงวาการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จํานวนท้ังสิ้น ๒๓ โครงการ เปนท่ีเรียบรอยแลว  

 

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 



๙ 
 
  ท่ีประชุมรับทราบ และรองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู อํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร นัดวันประชุมออนไลนหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัยใน
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ และมอบหมายใหเจาหนาท่ีฝายการเงินทําเรื่องการเบิกจายตามสัญญาทุนวิจัยงวดแรก 
 

 ๑.๒.๒ เรื่อง คําสั่งแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรเปนท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธไดเกิน ๕ รูปหรือคน 
แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน 

สืบเน่ืองจากไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรเปนท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธไดเกิน ๕ รูปหรือคน แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน เพ่ือใหการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ บรรจุวัตถุประสงคตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามขอ ๑๒.๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๙ (๑๓) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแตงตั้งใหผูมีรายนามดังตอไปน้ี เปนอาจารยประจําหลักสูตรเปนท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเกิน ๕ รูปหรือคน แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๒.๓ เรื่อง แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

สืบเน่ืองจากไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, และ 
๔ ๒ / ๒ ๕ ๖ ๓  เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดอนุมัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จํานวน ๗ หลักสูตร
ประกอบดวย ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ๕) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และ ๗) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ซึ่งไดดําเนินการเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (สกอ.)   

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๒.๔ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ัง ๖ หลักสูตร 

สืบเน่ืองจากไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๗๘, ๒๗๙, ๒๘๐, ๒๘๑, ๒๘๒, 
และ ๒๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติท่ีประชุมผูอํานวยการและเลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแตงตั้งผูมีรายนามตอไปน้ีเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 



๑๐ 
 

๑.๒.๕ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

สืบเน่ืองจากไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกคําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร นําเสนอรายงาน

การประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมน้ีแลว 

 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

๓.๑ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได
เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอน
และกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ีดังน้ี 

๑) เรื่องการสอบปองกันดุษฎีนิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ รุน 4 และ 7 

ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได
ดําเนินการสอบปองกันดุษฎีนิพนธไปแลว จํานวน 19 รูป และรอสอบดุษฎีพิจารณแลว ๑ รูป ดังน้ีคือ 

   --สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบแลว ๗ รูป 
- เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแลว ๖ รูป 

   - รอเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ๖ รูป 

   -รอสอบดุษฎีพิจารณแลว ๑ รูป พระฉัตรชัย อธิปฺโ 

 
 ๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รุน 9 

สื บ เ น่ื อ ง จ ากน โ ยบายของผู อํ า น วยการหลั ก สู ต ร บัณฑิ ตศึ กษา  ภ าค วิ ช า รั ฐ ศ าสตร   

คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน ๙ ประจําภาคการศึกษาภาคฤดู

รอน ปการศึกษา ๒๕๖๒  ดําเนินการสอนผานระบบออนไลน จํานวน ๒ รายวิชา คือ วิชาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

และวิชาวิปสสนากรรมฐาน 



๑๑ 
 

๓) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรกึษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 3 4 5  

พระสุธีวีรบัณฑติ, ดร. - 2 2  

พระปลดัระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 3 3 4  

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 2 2 3  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 1 3 4  

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2 4 5  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 ๓.๒ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได
เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอน
และกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) เรื่องการเสนอขอสําเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุน ๑๑  

ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได

ดําเนินการสอบปองกันสารนิพนธไปแลว จํานวน 1๒ รูป ดังน้ีคือ  

- เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแลว ๘ รูป 

  - รอเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ๔ รูป 

2) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รุน 12 

สื บ เ น่ื อ ง จ ากน โ ยบายของผู อํ า น วยกา รหลั ก สู ต ร บัณฑิ ต ศึ กษา  ภ าค วิ ช า รั ฐ ศ าสต ร 

คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน 12 ประจําภาคการศึกษาภาคฤดู

รอน ปการศึกษา 2562  ดําเนินการสอนผานระบบออนไลน จํานวน 2 รายวิชา คือ วิชาสัมมนาการวิจัยทางการจัดการ

เชิงพุทธ และวิชาการจัดการองคกรสมัยใหม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

 ๓.๓ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมีการเรียน
การสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี 

 
 



๑๒ 
 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๔  

อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ และขอสอบดุษฎีพิจารณและขอสอบดุษฎีนิพนธ ดังตอไปน้ี 

    - ยังไมไดสอบหัวขอและโครงราง ๓ รูปหรือคน 

    - อยูในชวงเก็บขอมูลวิจัย ๗ รูปหรือคน 

    - รอสอบดุษฎีพิจารณ ๔ รูปหรือคน 

    - รอเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ๔ รูปหรือคน 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ๑๑ รูปหรือคน 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๕ 

อยูในชวงเสนอสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปน้ี 

    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๒ คน 

    - อยูในชวงเก็บขอมูลวิจัย ๑๕ รูปหรือคน 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุน ๖ 

สื บ เ น่ื อ งจากนโยบายของผู อํ านวยการหลั กสู ตร บัณฑิตศึ กษา  ภาค วิชารั ฐศาสตร   
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัด
การศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๒) วิชารัฐประศาสนศาสตรเชิง
พุทธบูรณาการ 

 

 3) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรกึษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 

พระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร.  2 2  
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๑๐ ๑๐  

ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจติต - ๖ ๖  

รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท - 4 4  

รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร - 4 4  

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  

รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  

รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  

รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - - -  

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - - -  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี - - -  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข - - -  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 

 
 
 



๑๓ 
 
 ๓.๔ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและกํากับ
ดูแลนิสิต รายละเอียดดังน้ี 

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑) นิสิตนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๑ ไดสอบวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ เปนท่ีเรียบรอยแลว เปนพระภิกษุ ๑๗ รูป เปนคฤหัสถ ๓ คน รวมท้ังสิ้น  ๒๐  รูปหรือคน ไดนําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยแลว 

 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๑๒ 

 สืบเน่ืองจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรคณะสังคมศาสตรให
จัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง 3 วิชา
ประกอบดวย 1) รายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร บรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุข
เหลือง บรรยายทุกวันเสาร เวลา 09.30-10.00 น   ๒) รายวิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ บรรยาย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา ตั้งแตเวลา 10.00 – 1๐.๓0 น. และ 3) วิชาการศึกษาตามแนวแนะทาง
รัฐประศาสนศาสตร บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข เวลา 10.30 – 11.00 น. 

3) เรื่องภาระงานท่ีปรึกษาของอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตท่ีผาน
มามีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ. ศ. 2558 ประกอบกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร พ. ศ. 2558 กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษา 1 คนเปนท่ีปรึกษานิสิตไดไมเกิน 5 คน
สําหรับแผน ก. นั้นขณะนี้การจัดการศึกษาของหลักสูตรนี้ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหนิสิต
สําเร็จการศึกษาครบตามเกณฑจึงไมมีภาระงานท่ีปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาคงคาง ซึ่งมี
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีผานมาดังนี้ ๑. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ๒. รศ.ดร.สุรินทร 
นิยมางกูร ๓. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ๔. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ๕. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 

 ๓.๕ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๑๕ รูปหรือคน สําเร็จการศึกษาแลว ๕ คน กําลังดําเนินการสอบ
ปองกัน ๒ รูป คือ พระจักรพงษ มงคลชัยฤกษ และ นายสมควร แยมบุปผา กําลังดําเนินการสอบดุษฎีพิจารณ ๑ รูป คือ 
Phra Ashin Aggacara กําลังดําเนินการทํา ๕ บท จํานวน ๗ รูปคน  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 

 
 



๑๔ 
 

๓.๖ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๖ รูปหรือคน สําเร็จการศึกษาแลว ๒ คน กําลังดําเนินการสอบ
ปองกัน ๔ รูปหรือคน 

  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 

 ๓.๗ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับ
ดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี  

 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุน ๑ 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอ 

สอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปน้ี  
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๕ รูปหรือคน 

    - อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ๑๙ รูปหรือคน 

 
  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุน ๒ 

สื บ เ น่ื อ งจากนโยบายของผู อํ านวยการหลั กสู ตร บัณฑิตศึ กษา  ภาค วิชารั ฐศาสตร   
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษา
ออนไลนท้ัง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 
 

๓) สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรกึษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - ๓ ๓  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ - ๖ ๖  

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  

รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล - ๓ ๓  

รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม - - -  

รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร - - -  

รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  

รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - ๒ ๒  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต - ๓ ๓  

รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 



๑๕ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 

 

 ๓.8 เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอ
ท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
-นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอขอสําเร็จการศึกษา 

และขอสอบหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ดังตอไปน้ี 

    - เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแลว ๓๐ รูปหรือคน 

- สอบหัวขอและโครงราง ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล 

 

  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๒ 

สื บ เ น่ื อ งจากนโยบายของผู อํ านวยการหลั กสู ตร บัณฑิตศึ กษา  ภาค วิชารั ฐศาสตร   
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชา
ประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร ๒) วิชาสัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 

 
 

๓.๙ เรื่อง การจัดระบบการศึกษาท่ีใหเขาถึงฐานขอมูลสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎี
นิพนธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการคณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
ไดมีคณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จึงเห็นสมควร
จัดระบบการศึกษาท่ีใหเขาถึงฐานขอมูลสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนิสิตในการ
คนหาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ในการทําวิจัย 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

๑. การคัดกรองสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎนิีพนธโดยมอบหมายให  
  ๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เปนผูคัดกรองสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธของ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

  ๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เปนผูคัดกรองสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา เปนผูคัดกรองสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎี
นิพนธของสาขาวิชารัฐศาสตร 

๒. ใหเลขานุการคณะกรรมการจัดทําระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร สํารวจการจัดซ้ืออุปกรณจัดทําระบบการศึกษาออนไลน 

 
 
 



๑๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ เรื่อง การจัดเตรียมความพรอมระบบออนไลนเพ่ือการการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต ประธานคณะกรรมการจัดระบบการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา  สืบเน่ืองจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ตองการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาใหสอดคลองกับประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศของกระทรวงฯ และมีดําริใหคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จัดทําระบบการประชุมวิชาการ
ท่ีมีรายงานการประชุมท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี  ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ น้ี  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

๑. มอบหมายให อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําหองประชุม
วิชาการในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกรท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. มอบหมายให อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง และ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ เปนผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับอุปกรณและระบบอ่ืน ๆ ในวันงานพรอมท้ังเซ็ตระบบการเปดประชุมของอธิการบดีดวย 

 ๓. สวนเรื่องการสรุปเลมการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)ในครั้งน้ีมอบหมายให 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แตละสาขา และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร เปน
ผูรับผิดชอบ 
 

๔.๒ เรื่อง การบรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ฉบับป ๒๕๖๔ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เสนอในท่ี
ประชุมวา เน่ืองจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ใกลครบการบรับปรุงหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตรตามเกณฑ สกอ. จึงขอความเห็นชอบใน
การบรับปรุงหลักสูตรท้ัง ๒  
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหผูอํานวยการหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตรทํา
แผนเชิงกลยุทธในการบรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. 
 

๔.๓ เรื่อง การสงประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เสนอในท่ี
ประชุมวา เน่ืองจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรกํากับดูแลท้ัง ๖ หลักสูตร ประกอบดวย ๑.หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง ๒.พุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕.หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดมีการสอบวัดผลภาคการเรียน
การศึกษาท่ี ๒ ท่ีผานมา  
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตละหลกัสูตรสงผลการประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 



๑๗ 
 

๔.๔ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เสนอในท่ี
ประชุมวา เน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไว
รัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี๓) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ปรับเหลื่อมวันเวลาตามความเหมาะสม 
หรือมอบหมายงานใหไปปฏิบัติท่ีวัดหรือบานโดยไมจําเปนเขาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกนัการแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-

19) (ฉบับท่ี๓) 
 

๔.๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี๓) ในขอการทําความสะอาดบริเวณพ้ืนสํานักงาน 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เสนอในท่ี
ประชุมวา เน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไว
รัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี๓) โดยยกระดับในการทําความสะอาดบริเวณพ้ืนสํานักงานและเนนการพนยาฆาเช้ือโรค
ในหองทํางานตามท่ีราชการกําหนด 
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร และ
เลขานุการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาแตละสาขาดูแลความสะอาดบริเวณพ้ืนสํานักงานและหองเรียนโดยเนนการพนยา
ฆาเชื้อโรคในหองทํางานตามท่ีราชการกําหนด ภายในวันท่ี ๓๑ มนีาคม น้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 

๕.๑ เรื่อง กําหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
เสนอในท่ีประชุมวา เน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรกํากับดูแลท้ัง ๘ 
หลักสูตร ประกอบดวย ๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง ๒.พุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ๗.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๘.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
เพ่ือใหการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายของหลักสูตร จึงขอความเห็นชอบกําหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

๑.มอบหมายใหผูอํานวยการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา จัดทําแผนเชิงกลยุทธในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือนํามา
เสนอท่ีประชมุ 



๑๘ 
 

๒. วันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คือ วันท่ี ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท มี ๓ หลักสูตร 
ประกอบดวย ๑.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒.หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
และ ๓.หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 

 วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก มี ๕ หลักสูตร ประกอบดวย ๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง ๒.พุทธหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๕.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

 
 เมื่อดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนําบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สยุะพรหม) 
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

ประธานท่ีประชุม 
   
   
   

(รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ ์สุขเหลือง) 
ผูอํานวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

(พระสมนึก ธีรปฺโ) 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑติศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอน
และกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี ้

 

๑) เรื่องการเสนอขอสําเร็จการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ดังตอไปนี้ 

-ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ไดดําเนินการเสนอขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  -ดําเนินการเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลวท้ังหมด 11 รูป  
-ติดตามนิสิตตกคาง 2 รูป 
 

-ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ไดดําเนินการเสนอขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  -ดําเนินการเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลวท้ังหมด 19 รูป  
-ติดตามนิสิตตกคาง 1 รูป 
-ติดตามนิสิตสอบหัวขอและโครงราง 3 บท รุนท่ี 8 อีก 4 รูป 
 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดังตอไปนี้  

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน ๙ ประจําภาค
การศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

-ดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนผานระบบ ZOOM จํานวน ๒ รายวิชา 
คือ วิชาสัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และวิชาการจัดการองคกรสมัยใหม เสร็จสิ้นแลว 

-ติดตามเกรดของคณาจารยท่ียังไมออก 
-การเสนอสอบประมวลความรู 
-การสอบหัวขอและโครงราง 3 บท 
 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน ๙ ประจําภาค

การศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

-ดําเนินการเรียนการสอนผานระบบ ZOOM จํานวน 1 รายวิชาคือ วิชาปฏิรูป 
กิจการพระพุทธศาสนา จะเสร็จสิ้นภายในพฤษภาคม 

-รายวชิาวิปสสนากรรมฐาน ใชรูปแบบการฝกอบรม 

-เตรียมการเรียนการสอนในเทอมถัดไปอีก 3 รายวิชา 



๒๐ 
 

 
๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 ได
แบง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 1 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เปนผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 2 และ 5 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เปน 
ผูรับผิดชอบ 

 องคประกอบท่ี 3 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี 4 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี 6 พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. เปนผูรับผิดชอบ 
  ภาพรวม พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  และพระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
  เตรียมเอกสาร ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ และพระนุชิต นาคเสโน 
 
๔) เรื่อง การพัฒนาอาจารยของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก 
-การทําวิจัย : ติดตามการทําวิจัย ฉบับราง ๓ บท ๖ โครงการ 
-การแตงตํารา: จัดทําตารางมอบหมายงานใหอาจารยแตละทานแตงตํารา 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
-การตีพิมพบทความวิจัย ฐาน SCOPUS: จัดทําแผนกลยุทธโดยใหอาจารย 

ประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานบทวามวิจัยตีพิมพลงในวารสาร SCOPUS (ลงในการประชุม ICMCER 
2020) ประกอบดวย 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  จํานวน ๓ เรื่อง 
๒. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.   จํานวน ๓ เรื่อง 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. จํานวน ๒ เรื่อง 
๔. พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. จํานวน ๒ เรื่อง 
๕. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว   จํานวน ๒ เรื่อง 
๖. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  จํานวน ๒ เรื่อง 

 
๕) เรื่อง การพัฒนาอาจารยของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ 
  -ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว 

-ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเรียบรอยแลว 
-ดําเนินการ(ราง)ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง (2559) และหลักสูตร

ปรับปรุง (2564) เรียบรอยแลว 
 
 



๒๑ 
 

๓) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 3 4 5  
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. - 2 2  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 3 3 4  
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 2 2 3  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 1 3 4  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2 4 5  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๒๒ 
 

๓.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

 

๑ เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร  

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๔  
อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ และขอสอบดุษฎีพิจารณและขอสอบดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นางรัตติยา  พรมกัลป สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
2. พระครูนิภาภัทรกิจ  ฐิตสทฺโธ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

3. พระครูนิติจันทโชติ  จนฺทโชโต สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

4. พระมหาสุเมฆ  สมาหิโต สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

5. นายจรูญศักดิ์  สุนทรเดชา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

6. นายทิศณุพงศ กลากสิกิจ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

7. ร.ท.ฐิติทัตน  นิพนธพิทยา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

8. นายธงชัย  คลายแสง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

9. นายภูรีภัทร  หวยหงษทอง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

10. นายศิลปวิชญ นอยสมมิตร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

11. นายสมบัติ  นามบุร ี สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิลว  

12. นางนฤมล เพ็ญสิริวรรณ  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

13. นายสุภัทรชัย  สีสะใบ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
14. นายสิงหคํา  มณีจันสุข รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
15. พระปลัดพัทธพงษ    ธมฺมนนฺโท รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
16. พ.ต.อ.ทัชชกร  แสงทองดี รอสอบปองกัน  
17. พระมหาสุริยา  อภิวฑฺฒโน รอสอบดุษฎีพิจารณ  
18. พระมหาสุพัฒน  นนฺทปฺโญ  รอสอบดุษฎีพิจารณ  
19. นายธีรพล  บุญตาระวะ  รอสอบดุษฎีพิจารณ  
20. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน รอสอบดุษฎีพิจารณ  
๒๑. นายนพไพสิษฐ  ตระกูลนาบํารุง  รอสอบดุษฎีพิจารณ  
๒๒. วาท่ี ร.ต. เจนยุทธ  ท่ังกลาง บทท่ี ๔-๕  
๒๓. นายสมาน  ศิริเจริญสุข บทท่ี ๔-๕  
๒๔. พระมหาภาธร อาภาธโร บทท่ี ๔-๕  
๒๕. นายนราธิป เย็นกลม Try Out  
๒๖. นายเจริญชัย  กุลวัฒนาพร IOC  
๒๗. นางรินทรลภัส  เลิศศรีชัยกุล  สอบบทท่ี ๑-๓ แลว  



๒๓ 
 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
๒๘. พระรัฐกร  รตนธมฺโม ยังไมไดสอบ ๓ บท  
๒๙. พระวิจิตร ญาณวโร ยังไมไดสอบ ๓ บท  
๓๐ นางสาวฑัมมพร  นิพนธพิทยา ยังไมไดสอบ ๓ บท  

 
๑.๒) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๕  

ขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และอยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 
ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นายพฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี รอสอบดุษฎีพิจารณ  
2. พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ Try Out  
3. พระมหาธีรวัฒน เสสปฺุโ สอบบทท่ี ๑-๓ แลว   
4. พระสมนึก ธีรปฺโ 

อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

5. พันเอกสาธิต ทิพยมณี แจกแบบสัมภาษณ  
6. พันตํารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร แจกแบบสัมภาษณ  
7. รอยตํารวจเอประพันธ คชแกว ยังไมไดสอบ ๓ บท  
8. นายวิศิษฎสร เอกกิตตินันท แจกแบบสัมภาษณ  
9. นายมนตรี พรมวัน Try Out  

10. นายบวร ขมชุณศรี 
อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

11. นายยุทธศาสตร ฤทธิ์ลอย ยังไมไดสอบ ๓ บท  
12. นางสาวอภิญญา ฉัตรชอฟา แจกแบบสัมภาษณ  
13. นางสาวปญมณิสาธ องคปรัชญากุล แจกแบบสัมภาษณ  
14. นางสาวณัชชา อมราภรณ 

อนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

15. นายไพรฐั พานิชยสกุลชัย 
อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

16. นายสมพงศ สุนทรธรรม  IOC  
17. พระสมุหบุญโชค  กิตติสาโร แจกแบบสัมภาษณ  

 
๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร รุน ๖ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชา
ประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๒) วิชารัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ
บูรณาการ ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว  



๒๔ 
 

๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    องคประกอบท่ี ๑ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 

  เตรียมเอกสาร พระสมนึก ธีรปฺโ 
 

๔) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร.  2 2  
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๑๐ ๑๐  
ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์  สุข
เหลือง 

- - -  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข - - -  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 



๒๕ 
 

๓.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

๑ เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑.๑)  เ รื่ อ งการ เสนอขอสํ า เ ร็ จการ ศึกษาของนิสิ ตนิ สิ ตหลักสู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๑ จํานวน ๒๐ รูปหรือคน ดังตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระครูสมุหจิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
2. พระภักดี มหาวิริโย (สอนแกว) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
3. นายพีรพล ไชยณรงคศักดิ์ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
4. พระสุริโย สุขิโต (รุงเรือง) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
5. พระทองพจน ธีรธมฺโม (พรมราช) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
6. พระอธิการสมคิด กตปฺโ (เปลงศรี) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
7. พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตสํวโร (นอยโจม) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
8. นายธีรวัฒน โรจนมงคล รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
9. พระประยุทธ อรยิวํโส (สนใจ) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

10. พระศิวากร เตชปฺโญ (วันทา) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
11. พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
12. พระสอนสิน ปฺญาวโร (บุญสูงเนิน) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
13. พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอสําราญ) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
14. พระมหาวรพงศ กุสลชโย (มหาจันทร ) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
15. พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
16. พระมหานวมินทร สิริเมธ ี(สาริบุตร) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
17. พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
18. พระมหายุทธพิชัย สิริชโย (ดวงโสภา) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
19. พระคําแสน ปภสฺสโร (บุดดารา) รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
20. นายคณาพงษ พ่ึงมี รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

 
๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๑๒ 

 สืบเนื่องจากนโยบายของผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตรคณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต จึงได จัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลน ท้ัง 3 วิชา
ประกอบดวย 1) รายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร ๒) รายวิชาสัมมนารัฐ



๒๖ 
 

ประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 3) วิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร 
ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จส้ินแลว 

 
๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน 2563 ได 
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี    เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๓ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร พระนุชิต นาคเสโน 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๒๗ 
 

๓.๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
๑) เรื่อง ความกาวหนาการทําดุษฎีนิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (นานาชาติ)  
อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๑๕ รูปหรือคน 
สําเร็จการศึกษาแลว ๕ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๒ รูป คือ พระจักรพงษ มงคลชัยฤกษ และ นาย
สมควร แยมบุปผา กําลังดําเนินการสอบดุษฎีพิจารณ ๑ รูป คือ Phra Ashin Aggacara กําลังดําเนินการ
ทํา ๕ บท จํานวน ๗ รูปคน 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๑ 
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบ

หัวขอ
และโครง

ราง 

ตีพิมพ
บทความ
วิชาการ ๓ 

เรื่อง 

Focus 
group 

สอบดุษฎี
พิจารณ 

สอบปองกัน สอบ 
MCU-Get 

๑ พระมหาไชยพร สัมฤทธิ์ / /     

๒ พระมหามงคลกาน กลางพนม / / / / / / 

๓ พระมหาจีรพันธ นําประเสริฐ /      

๔ พระอาคม กุญแจนาค /      

๕ นางสาววรรณรี ไตรเนตร /      

๖ นางสาวญาศุมินทร อินกรุงเกา / / / / / / 

 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๒ 
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบ

หัวขอ
และโครง

ราง 

ตีพิมพ
บทความ
วิชาการ ๓ 

เรื่อง 

Focus 
group 

สอบดุษฎี
พิจารณ 

สอบปองกัน สอบ 
MCU-Get 

๑ พระจักรพงศ มงคลชัยฤกษ / / / /   
๒ พระศรชัย ศรีวรกุล / /     
๓ Phra Ashin Aggacara / / /    
๔ พระคมกรชิ กานุมาร /      
๕ นายสมควร แยมบุปผา / / / /   
๖ Mrs. Mithila Chowdhury /      
๗ นายโกสิทธิ์ เฟองสวัสดิ์ / / / / / / 
๘ นางสาวยุพดี แหยมสุขสวัสดิ์ / / / / / / 

๙ นางเสาวนีย วิยะบุตร / / / / / / 

 
 



๒๘ 
 

๒) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน 2563 ได 
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา    เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๓ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๒๙ 
 

๓.๕ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
๑) เรื่อง ความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๖ รูปหรือคน 
สําเร็จการศึกษาแลว ๒ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๔ รูปหรือคน 
 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๑  
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบหัวขอและ

โครงราง 
สอบปองกัน สอบ MCU-Get 

๑ Phra Tai /   
๒ Phra Sareth /   
๓ Phra Tejavanta / / / 
๔ นางสาววิยะดา /   

๕ นางสาวชัชชลียา สุต ิ /   

๖ นางสาวฐิติธร บําบัด / / / 

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๐ 
 

๓.๖ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐศาสตร 

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวง 
ขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และอยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 

 
ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระเทพปริยัติเมธ ี  IOC  
2. พระครูธรรมธรบุญเท่ียง พุทฺธสาวโก IOC  
3. รอยเอกไพบูลย สุขเจตน ี แจกแบบสัมภาษณ  
4. นายธนะพัฒน เดชเลิศวรพัฒน อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท

แลว 
 

5. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน IOC  
6. พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต ยังไมไดสอบ ๓ บท  
7. พระมหาพิพัฒพงศ  ิตธมฺโม แจกแบบสัมภาษณ  
8. พระมหานรินทร สุรปฺโ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
9. พระออน ถาวโร ยังไมไดสอบ ๓ บท  

10. พันเอกภาณุรัตน ดีเสมอ Try Out  
11. พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ IOC  
12. วาท่ีพันตรีไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล แจกแบบสัมภาษณ  
13. นายชุติพนธ วงษอมรวิทย แจกแบบสัมภาษณ  
14. นายนิติพันธ อินทโชติ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
15. นายพัททดล เสวตวรรณ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
16. นายวีรชัย คําธร ยังไมไดสอบ ๓ บท  
17. นายสมชาย ชูเมือง Try Out  
๑๘. นายสุทน ทองเล็ก แจกแบบสัมภาษณ  
๑๙. นายเอนก ณ เชียงใหม อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท

แลว 
 

๒๐. นางสาวฉัชศุภางค สารมาศ แจกแบบสัมภาษณ  
๒๑. นางสาวปณัชชฐิตา บูรณกิจ อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท

แลว 
 

๒๒. นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอําไพ Try Out  
๒๓. นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี แจกแบบสัมภาษณ  
๒๔. นายอัครเดช พรหมกัลป แจกแบบสัมภาษณ  

 



๓๑ 
 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
รุน ๒ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชา
ประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ๒) วิชารัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ
บูรณาการ ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว  

 
๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร  
-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต    เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช กับ ผศ.ดร.ยุทธนา  

ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๔ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร กับ รศ.ดร.ธัชชนันท 
อิศรเดช และผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร  นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

๔) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - ๓ ๓  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล - ๓ ๓  
รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - ๒ ๒  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต - ๓ ๓  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 



๓๒ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๓ 
 

๓.๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียน
การสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๑.๑) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ อยูในชวงสอบวิทยานิพนธ 

สารนิพนธ และขอสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ ดังตอไปนี้ 
ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระมหาจักรพงศ ชินเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
2. พระมหาณรงค ธมฺมเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
3. พระมหาณัฐพล กิตฺติปฺโญ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
4. พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
5. พระมหาศิวพล พลเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
6. พระมหาสมเกียรติ เขมจาริญาโณ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
7. พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
8. พระปลัดเอกชัย จนทฺโชโต   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
9. พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

10. พระจักรพงษ อนุตตโร  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
11. พระชาญชัย ติสฺสวํโส   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
12. พระชัยยา ฐิตเมโธ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
13. พระชัยวัฒน อริญชยญาโณ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
14. พระนิคม จนฺทธมฺโม   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
15. พระประเสริฐ เตชโก   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
16. พระสรอยทอง ปฺญาวุโธ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
17. พระสุรเดช สุมเมธโส   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
18. พระอโณทัย กตปุญโญ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
19. พระเนาวนนท   ชยาภินนฺโท  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
20. Ven.Poke Pha  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๑. นายเกรียงไกร พัฒนะโชต ิ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๒. นางสาวณัฐกาญจน เข็มนาค รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๓. นายธเดช ชวัลลักษณ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๔. นายนนทชนันทกรณ ฝายเทศ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๕. นายปฐวี ทายเมือง รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๖. นางสาวปนอนงค ทองบอ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๗. นางสาวปูนวิ เศษศรี รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๘. นางสาวรัตนา สารักษ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๙. นายวิจิตร เกิดนอย  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  



๓๔ 
 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
๓๐. นายพัฒนภูมิ ผองยุบล สอบหัวขอและโครงรางแลว  
๓๑ นายนิทัศน ภูประเสริฐ  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓  
- รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน ๓๐ รูปหรือคน 

     - สอบหัวขอและโครงรางแลว ๑ คน  
  

๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต    เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช กับ ผศ.ดร.ยุทธนา  
ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๔ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร กับ รศ.ดร.ธัชชนันท 
อิศรเดช และผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร  นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

     สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตรกํากับดูแลท้ัง ๘ หลักสูตร ประกอบดวย ๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิง ๒.พุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓.หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕.หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ๗.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๘.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) เพ่ือใหการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายของหลักสูตร จึงขอความเห็นชอบกําหนดตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียม
และเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๓๖-๕๙ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๖ 
 

ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

เกณฑการประเมินที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

1 1 
 การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร            ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
๒) คุณ สมบัติ ของอาจารย ผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร            

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
4) คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
5 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งอ าจ ารย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ                    

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6) คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม      

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

7) คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ      ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
8) การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

  9 ) ภ า ร ะ ง าน ข อ งอ าจ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๓๗ 
 

  1 0 ) ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม รอ บ
ระยะเวลาท่ีกําหนด    
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

2 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได รับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3 3 
นิสิต 

3.1 การรับนิสิต 
-การรับนิสิต 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
- ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ให คํ า ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความ พึ งพอใจและผลการ จัดการข อ

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๓๘ 
 

รองเรียนของนิสิต 
 
 
 
 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

4 4 
อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.
ดร. 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.2 คุณภาพอาจารย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
ดํารงดําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ จํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะป.เอก) 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.
ดร. 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
- การคงอยูของอาจารย 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.
ดร. 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๓๙ 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย 
5 5 

หลักสูตร การ
เรียนการสอน 

และการประเมิน
ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
- การป รับป รุงห ลัก สูตรให ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการทําแผนการเรียนรู (มอค.3) 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการ
ค นคว าอิ ส ระ ในระดั บ บัณ ฑิตศึ กษ าให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนา
ของศาสตร 
- กาตแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๐ 
 

 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 
- การประ เมิ นผลการเรียน รูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนิสิต 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

5.4 ผลการดํ า เนิ น งานห ลัก สูตรต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6 6 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๑ 
 

 

ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเขียน SAR  
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

เกณฑการประเมินที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

1 1 
 การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร             
 
 
 
 
 
 
 
 

พระนุชิต นาคเสโน 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
๒) คุณ สมบัติ ของอาจารย ผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร            

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
4) คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
5 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งอ าจ ารย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ                    

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6) คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม      

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

7) คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ      กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
8) การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

  9 ) ภ า ร ะ ง าน ข อ งอ าจ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

  1 0 ) ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม รอ บ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๒ 
 

ระยะเวลาท่ีกําหนด    
 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

2 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได รับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3 3 
นิสิต 

3.1 การรับนิสิต 
-การรับนิสิต 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

พระนุชิต นาคเสโน กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
- ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ให คํ า ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

พระนุชิต นาคเสโน กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความ พึ งพอใจและผลการ จัดการข อ
รองเรียนของนิสิต 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๓ 
 

 
 
 
 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

4 4 
อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.2 คุณภาพอาจารย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
ดํารงดําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ จํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะป.เอก) 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๔ 
 

5 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 

และการประเมิน
ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
- การป รับป รุงห ลัก สูตรให ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังขและ 
พระนุชิต นาคเสโน 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการทําแผนการเรียนรู (มอค.3) 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการ
ค นคว าอิ ส ระ ในระดั บ บัณ ฑิตศึ กษ าให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนา
ของศาสตร 
- กาตแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังขและ 
พระนุชิต นาคเสโน 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

5.3 การประเมินผูเรียน ผศ.ดร.อนุวัต กระสังขและ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๕ 
 

 
 การเขียน SAR ในแตละองคประกอบมอบหมายหนาท่ีดังน้ี 
  องคประกอบที่ ๑ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี     เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๒ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข    เปนผูรับผิดชอบ 

- การประ เมินผลการเรียน รูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนิสิต 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

พระนุชิต นาคเสโน 

5.4 ผลการดํ า เนิ น งานห ลัก สูตรต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6 6 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๖ 
 

  องคประกอบที่ ๓ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข    เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี    เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๕ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง   เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๖ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา    เปนผูรับผิดชอบ 
 ท้ังน้ีการเขียน SAR ในแตละองคประกอบตองเขียนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พรอมเอกสารประกอบในแต
ละองคประกอบท่ีแตละคนรับผิดชอบในการเขียนใหครบถวน 



๔๗ 
 

 

ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเขียน SAR  
ของหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

เกณฑการประเมินที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

1 1 
 การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร             
 
 
 
 
 
 
 
 

พระสมนึก ธีรปฺโญ 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
๒) คุณ สมบัติ ของอาจารย ผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร            

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
4) คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
5 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งอ าจ ารย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ                    

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6) คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม      

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

7) คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ      กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
8) การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

  9 ) ภ า ร ะ ง าน ข อ งอ าจ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

  1 0 ) ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม รอ บ กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๘ 
 

ระยะเวลาท่ีกําหนด    
 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

2 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได รับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3 3 
นิสิต 

3.1 การรับนิสิต 
-การรับนิสิต 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
- ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ให คํ า ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความ พึ งพอใจและผลการ จัดการข อ
รองเรียนของนิสิต 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ทองอินทร 
พระสมนึก ธีรปฺโญ 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  



๔๙ 
 

 
 
 
 

ที่ องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

4 4 
อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
พระสมนึก ธีรปฺโญ 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.2 คุณภาพอาจารย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
ดํารงดําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ จํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะป.เอก) 

รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
พระสมนึก ธีรปฺโญ 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
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5 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 

และการประเมิน
ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
- การป รับป รุงห ลัก สูตรให ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี
ที่ 

- ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการทําแผนการเรียนรู (มอค.3) 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการ
ค นคว าอิ ส ระ ในระดั บ บัณ ฑิตศึ กษ าให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนา
ของศาสตร 
- กาตแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค 
รศ.ดร.เกยีรติศักดิ์ สุขเหลือง 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

5.3 การประเมินผูเรียน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
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 การเขียน SAR ในแตละองคประกอบมอบหมายหนาท่ีดังน้ี 
  องคประกอบที่ ๑ รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร     เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๒ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง    เปนผูรับผิดชอบ 

- การประ เมินผลการเรียน รูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนิสิต 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

5.4 ผลการดํ า เนิ น งานห ลัก สูตรต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช กอนวันท่ี 7 พ.ค.  

6 6 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
พระสมนึก ธีรปฺโญ 

กอนวันท่ี 7 พ.ค.  
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  องคประกอบที่ ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช    เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี     เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๕ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง    เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบที่ ๖ รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร    เปนผูรับผิดชอบ 
 ท้ังน้ีการเขียน SAR ในแตละองคประกอบตองเขียนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พรอมเอกสารประกอบในแต
ละองคประกอบท่ีแตละคนรับผิดชอบในการเขียนใหครบถวน 
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ตารางมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศกึษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

“หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” 

ที่ องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

เกณฑ์การประเมินที่ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1 1 
 การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 1) จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
๒) คุณ สมบั ติ ของอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบ
หลักสูตร            

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
5 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งอ าจ ารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ                    

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

6) คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม      

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

7) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์      ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

  9 ) ภ าร ะ ง าน ข อ งอ าจ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
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วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  1 0 ) ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม รอ บ
ระยะเวลาท่ีก าหนด    
 

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

ที่ องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

- ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

2 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต 
(แจ้งส ำนักงำนประกัน) 

ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

3 3 
นิสิต 

3.1 การรับนิสิต 
-การรับนิสิต 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
 

ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
- ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ให้ ค า ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
 

ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
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3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึ งพอ ใจและผลการจั ดการข้ อ
ร้องเรียนของนิสิต 
 
 
 
 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
 

ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

ที่ องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

- ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

4 4 
อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ี
ด ารงด าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
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- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะป.เอก) 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

5 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 

และการประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

- รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการท าแผนการเรียนรู้ (มอค.3) 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้ นคว้าอิ ส ระ ในระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษ าให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  
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ของศาสตร ์
- กาตแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ ์
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประ เมิ นผลการเรียนรู้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

5.4 ผลการด า เนิ น งานหลักสู ต รต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  

6 6 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรณีต 

ก่อนวันท่ี 7 พ.ค.  



๕๘ 
 

 

 

หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
รวบรวมเอกสาร โดย 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
นายพลวัฒน์ สีทา 



๕๙ 
 

ตารางมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

“หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)” 

ท่ี องคประกอบท่ี ตัวบงช้ีท่ี เกณฑการประเมินท่ี ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

๑ ๑ 
 การกํากับ
มาตรฐาน 

๑.๑ ๑) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร            ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๒) คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร            ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๓) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๔) คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๕) คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ                    

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๖) คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม      ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๗) คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ      ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
๘) การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  
  ๙) ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

  ๑๐) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด    

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๒ ๒ 
บัณฑิต 

๒.๑ คุณ ภ าพ บั ณ ฑิ ตต าม กรอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๒.๒ (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  



๖๐ 
 
๓ ๓ 

นิสิต 
๓.๑ การรับนิสิต 

-การรับนิสิต 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก
บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นิสิต 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๔ ๔ 
อาจารย 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๔.๒ คุณภาพอาจารย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงดํา
แหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  



๖๑ 
 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(เฉพาะป.เอก) 

๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๕ ๕ 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 

และการประเมิน
ผูเรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา
ในศาสตรสาขานั้น ๆ  
 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   

  ๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการทํา
แผนการเรียนรู (มอค.๓) 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร 
- กาตแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๕.๓ การประเมินผูเรียน 
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  



๖๒ 
 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และมคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  

๖ ๖ 
ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

๖.๑ สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู ท่ี เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กอนวันท่ี ๗ พ.ค.  



๖๓ 
 

 
 

 ๔.๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ พ.ศ.๒๕๖๔ และปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.
๒๕๖๔ 

สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ใกลครบการบรับปรุงหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตรตามเกณฑ 
สกอ. จึงขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการในการปรบัปรุงหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๖๔-๖๕ 
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๖๔ 
 
 

แผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ลําดับการดําเนินการ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

(ระบุระยะเวลา) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(ระบุระยะเวลา) 

การดําเนินการ 

1 .แ ต งตั้ งคณ ะกรรม การ พั ฒ น า
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 

มกราคม มกราคม ดําเนินการแลว 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรกอน
เส น อ ต อ ค ณ ะ ก รรม ก าร พั ฒ น า
หลักสูตร 

มี.ค.-เม.ย. มี.ค.-เม.ย. อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

พ.ค. พ.ค. รอดําเนินการ 

4. เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสู ตรบัณ ฑิต ศึกษา ภ าควิช า
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

พ.ค.-มิ.ย. พ.ค.-มิ.ย. รอดําเนินการ 

5. เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุงตอคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

มิ.ย. มิ.ย. รอดําเนินการ 

6. เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
ตอสภาวิชาการ 

มิ.ย. มิ.ย. รอดําเนินการ 

7. เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
ตอสภามหาวิทยาลัย 

มิ.ย. มิ.ย. รอดําเนินการ 

8. สง สกอ. เพ่ือรับทราบหลักสูตร
ผานระบบ CHECO 

มิ.ย.-ก.ค. มิ.ย.-ก.ค. รอดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

 1. การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒และ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 



๖๕ 
 
 - แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/
สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซ่ึงประกอบดวยอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
ในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการด
วยอยาง นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา 
   



๖๖ 
 

 ๔.๓  เรื่ อง การผลิตหนัง สือประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 

สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัด
การศึกษาของระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงมีรายวิชาท้ังหมวดวิชาเอก วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
เ พ่ือ ให เป น ไปตามแนวนโยบายของผู อํ านวยการหลั กสู ตรบัณ ฑิต ศึกษา  ภาควิ ช ารั ฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร เก่ียวกับการผลิตตําราเรียนประจําหลักสูตร จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการพิจารณารวมกัน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๖๗-๘๗ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



๖๗ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยช้ันสงูทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
   

 

คําอธิบายรายวิชา (ตาม มคอ.๒) 
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ การฝกหัดเทคนิคตาง ๆ สําหรับการวิจัยทางการ
จัดการ โดยเนนใหผูศึกษาวิจัยไดนําเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทําการวิจัยไดอยางแทจริง รวมถึง
เทคนิคการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ใหนิสิตแตละรูปหรือคนนําเสนอหัวขอและโครงรางท่ี 

ตนเองจะทําดุษฎีนิพนธมาเสนอในชั้นเรียนเพ่ือใหอาจารยและนิสิตไดรวมกันใหความเห็นทางวิชาการอยาง
กวางขวาง 
 

แผนการสอนรายวชิา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการ

จัดการ 
รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

 

บทท่ี ๒ ปรัชญาการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

 

บทท่ี ๓ เทคนิคการกําหนดประเด็นการวิจัยทางการจัดการเชิง
พุทธ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.
ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

บทท่ี ๔ เทคนิคการออกแบบการวิจัย พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 

บทท่ี ๕ เทคนิคการเขียนความสําคัญและปญหาการวิจัย และ
วัตถุประสงค 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท 

 

บทท่ี ๖ เทคนิคการเขียนขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
นิยามศัพทเฉพาะ 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต 

 

บทท่ี ๗ เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 

 

บทท่ี ๘ เทคนิคการเลือกประชากร กลุมตัวอยาง และผูให
ขอมูลสําคัญ 

อ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 

 

บทท่ี ๙ เทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

 



๖๘ 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑๐ เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.

ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

บทท่ี 11 
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ 

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 

บทท่ี 12 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
รศ.ประณต นันทิยะกุล 

 

บทท่ี 13 เทคนิคการเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.
ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สสีะใบ 

 

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕63 โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑5-20 หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
   

 

คําอธิบายรายวิชา (ตาม มคอ.๒) 
 สัมมนาเก่ียวกับการจัดการท่ีสามารถนํามาใชในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบดวยการจัดการ 
ความเสี่ยง วิธีการหรือเทคนิคการจัดการความรู การจัดการคุณภาพ (TQM) การจัดการขีดความสามารถ การ 
จัดการโดยใชเทคนิคความรับผิดชอบขององคการธุรกิจตอสังคม (CSR) การจัดการโดยใชการวัดผลงานเชิงดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) การจัดการโดยใชเทคนิค
การเปรียบเทียบวัด (Benchmarking) พรอมท้ังกรณีศึกษาองคการท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการ 
สมัยใหมท่ีนําวิธีการหรือเทคนิคการจัดการดังกลาวมาประยุกตใช 
 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตาํรา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
 

บทท่ี ๒ การจัดการความเสี่ยง  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 

บทท่ี ๓ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการความรู พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

บทท่ี ๔ การจัดการคุณภาพ (TQM) พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

 

บทท่ี ๕ การจัดการขีดความสามารถ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 

 

บทท่ี ๖ การจัดการโดยใชเทคนิคความรับผิดชอบขององคการ
ธุรกิจตอสังคม (CSR) 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 

 

บทท่ี ๗ การจัดการโดยใชการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard) 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต 

 

บทท่ี ๘ การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ศ.ดร.จํานงค อดิวัตนสิทธิ ์

 

บทท่ี ๙ การจัดการโดยใชเทคนิคการเปรียบเทียบวัด 
(Benchmarking) 

อ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 

 



๗๐ 

บทท่ี ๑๐ การจัดการเชิงกลยุทธ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 

บทท่ี 11 การจัดการองคการสมัยใหม พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

 

บทท่ี 12 การจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.พรรษา พฤษยางกูร 

 

บทท่ี 13 การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต 

 

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕63 โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑5-20 หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปฎก ๓ (๓-๐-๖) 
   

 

คําอธิบายรายวิชา (ตาม มคอ.๒) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เปรียบเทียบ ประยุกต 
บูรณาการกับองคความรูทางการจัดการ การพัฒนาองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การสรางทีม การ
ทํางานเปนทีม การจัดองคกร ธรรมาภิบาล ภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการเชิงยุทธศาสตร การ
จัดการความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม เปนตน โดยเนนหลักการและหลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใช
ในการจัดการ 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการในพระไตรปฎก พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร. 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
 

บทท่ี ๒ การวางแผนงาน (ในพระไตรปฎก) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 

 

บทท่ี ๓ การจัดการองคกร (ในพระไตรปฎก) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

 

บทท่ี ๔ การสรรหาและแตงตั้งบุคลากร (ในพระไตรปฎก) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต 

 

บทท่ี ๕ การสั่งการ (ในพระไตรปฎก) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 

 

บทท่ี ๖ การควบคุม (ในพระไตรปฎก) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
รศ.ประณต นันทิยะกุล 

 

บทท่ี ๗ การทํางานเปน (ในพระไตรปฎก) อ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 

 

บทท่ี ๘ ธรรมาภิบาล (ในพระไตรปฎก) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สสีะใบ 

 

บทท่ี ๙ ภาวะผูนํา (ในพระไตรปฎก) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.จํานงค อดิวัตนสิทธิ ์

 

บทท่ี ๑๐ การจัดการเชิงกลยุทธ (ในพระไตรปฎก) 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 



๗๒ 

บทท่ี 11 การจัดการความเสี่ยง (ในพระไตรปฎก) 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
รศ.ดร.พรรษา พฤษยางกูร 

 

บทท่ี 12 การจัดการสมัยใหม*(ในพระไตรปฎก) 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท 

 

บทท่ี 13 การจัดการความรู* (ในพระไตรปฎก) 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต 

 

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕63 โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑5-20 หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจยัทางการจดัการ ๓ (๓-๐-๖) 
   

 

คําอธิบายรายวิชา (ตาม มคอ.๒) 
 ศึกษาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับการจัดการองคการทางพระพุทธศาสนาและ

กิจการคณะสงฆ ข้ันตอนของการวิจัยอันประกอบดวย การกําหนดปญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การกําหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การกําหนดประชากรเปาหมาย และการสุมตัวอยาง การ
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล เทคนิคในการวิเคราะหทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการ
และการรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําการวิจัยมาประยุกตใชในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ ท้ังนี้นิสิตตองฝกเขียนขอเสนอวิจัยอยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
 

บทท่ี ๒ ปรัชญาการวจิัยและจริยธรรมการวิจัย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

บทท่ี ๓ การกําหนดปญหาและประเด็นในการวิจัย พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

 

บทท่ี ๔ การออกแบบการวิจัย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 

บทท่ี ๕ การทบทวนวรรณกรรม พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 

 

บทท่ี ๖ การกําหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ 

 

บทท่ี ๗ รูปแบบการวิจัย อ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท 

 

บทท่ี ๘ การกําหนดประชากรเปาหมาย และการสุมตัวอยาง พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

 

บทท่ี ๙ การเก็บขอมูล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
รศ.ประณต นันทิยะกุล 

 

บทท่ี ๑๐ การวิเคราะหขอมูล พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร.  



๗๔ 

รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 

บทท่ี 11 
เทคนิคในการวิเคราะหทางสถิต ิ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
 

บทท่ี 12 
การสั งเคราะหองคความรู  การแปลผลและการ
อภิปรายผล 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ศ.ดร.จํานงค อดิวัตนสิทธิ์ 

 

บทท่ี 13 การจัดการและการรายงานผลการวิจัย 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

 

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕63 โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑5-20 หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
   

 

คําอธิบายรายวิชา (ตาม มคอ.๒) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการและวางแผนกลยุทธ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การจัดการและการประสานยุทธศาสตรขององคการให
รองรับดวยกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย โดยผานวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงคดานทรัพยากรมนุษย อัน
ประกอบดวย กลยุทธการวางแผนการจัดทําสายอาชีพ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก 
กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนา กลยุทธการบริหารคาตอบแทนท่ีอิงกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธการจูงใจ
และการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย คุณลักษณะของผูนําเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ 
รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

บทท่ี ๓ การจัดการและวางแผนกลยุทธ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 

บทท่ี ๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย   

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 

บทท่ี ๕ การจัดการและการประสานงาน พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต 

 

บทท่ี ๖ ยุทธศาสตรขององคการใหรองรับดวยกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
รศ.ประณต นันทิยะกุล 

 

บทท่ี ๗ กลยุทธการวางแผนการจัดทําสายอาชีพ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
ศ.ดร.จํานงค อดิวัตนสิทธิ ์

 

บทท่ี ๘ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและ
คัดเลือก 

พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 

บทท่ี ๙ กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

 



๗๖ 

บทท่ี ๑๐ 
ก ล ยุ ท ธ ก า รบ ริ ห า ร ค า ต อ บ แ ท น ท่ี อิ ง กั บ ขี ด
ความสามารถหลัก 

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 

บทท่ี 11 
กลยุทธการจูงใจและการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
 

บทท่ี 12 
คุณลักษณะของผูนําเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 
 

บทท่ี 13 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.พรรษา พฤษยางกูร 

 

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕63 โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑5-20 หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

 
 
 



๗๗ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๘๐๕ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางรัฐประศาสนศาสตร   (๓) (๓-๐-๖) 
                    (Advanced Research Methodology in Public Administration) 
 

ขอบเขตรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ การฝกหัดเทคนิคตาง ๆ สําหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร โดยเนนใหผูศึกษาวิจัยไดนําเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทําการวิจัยไดอยาง
แทจริง  และศึกษาปรัชญาและมโนทัศนพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร การสราง
ทฤษฎี ตัวแบบ การกําหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง และการ
วิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัย เพื่อนํามาใชในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร หรือเพื่อ
ประโยชนในการบริหารรัฐกิจ 

 

แผนการสอนรายวชิา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ  
บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๒ ประเภทของการวิจัย รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๓ กระบวนการในการวิจัย ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
บทท่ี ๔ การกําหนดปญหาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
บทท่ี ๕ เทคนิคชั้นสูงในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต  
บทท่ี ๖ การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

บทท่ี ๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  

บทท่ี ๘ การกําหนดตัวแปรและการสังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัย อ.ดร.สมบัติ นามบุรี  
บทท่ี ๙ การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข  

บทท่ี ๑๐ เทคนิคการสรางเครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป  
บทท่ี ๑๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร  
บทท่ี ๑๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
บทท่ี ๑๓ การสังเคราะหองคความรูจากการวิจัย รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  



๗๘ 

    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองคการและการจัดการสมัยใหม  (๓) (๓-๐-๖)  
                      (Seminar on Modern Organization and Management) 
 

ขอบเขตรายวิชา 
สัมมนาองคการและการจัดการสมัยใหมตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเนนประเด็นเก่ียวกับองคการและการจัดการ

สมัยใหมในปจจุบัน และแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ  
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการและการจัดการสมัยใหม รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร  
บทท่ี ๓ ลักษณะโครงสรางขององคการ ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต  
บทท่ี ๔ วัฒนธรรมองคการ รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
บทท่ี ๕ การเมืององคการและการจัดการความขัดแยง รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป  
บทท่ี ๖ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๗ การออกแบบองคกร ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
บทท่ี ๘ เทคโนโลยนีวัตกรรมและการจัดการความรูในองคการ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๙ การวางแผนและการจัดสายงาน ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

บทท่ี ๑๐ แนวคิดดานการจัดการและกระบวนการจัดการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
บทท่ี ๑๑ ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
บทท่ี ๑๒ เทคนิคการจัดการสมัยใหม ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
บทท่ี ๑๓ การพัฒนาองคการในโลกยุคใหม ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข  

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  

 
 
 
 
 



๘๐ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 
                                     (Introduction to Public Administration) 

 

ขอบเขตรายวิชา 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญและความหมายของรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาการของ

รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน การบริหารการพัฒนา การ
จัดการและการปรับปรุงองคการของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงาน
และการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองคการ นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตรใน
ประเทศไทย แนวโนมกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไทยในอนาคต 

 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ  
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
บทท่ี ๓ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต  
บทท่ี ๔ การบริหารรัฐกิจกับการบรหิารธุรกิจ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๕ นโยบายของรัฐและการวางแผน รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป  
บทท่ี ๖ การบริหารการพัฒนา ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
บทท่ี ๗ การจดัการและการปรับปรุงองคการของรฐั ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข  
บทท่ี ๘ การบริหารงานบคุคล ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
บทท่ี ๙ ภาวะผูนําและการวินิฉัยสั่งการ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

บทท่ี ๑๐ การติดตอประสานงานและการติดตามผลงาน รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร  
บทท่ี ๑๑ ระบบราชการไทยและพฤติกรรมองคการ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๑๒ นโยบายสาธารณะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
บทท่ี ๑๓ การศึกษารัฐประศาสนศาสตรในประเทศไทย รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
บทท่ี ๑๔ แนวโนมกระบวนการทางรฐัประศาสนศาสตรไทยในอนาคต อ.ดร.สมบัติ นามบุรี  

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  



๘๑ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ    ๐๘ ๑๐๒   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร          (๓) (๓-๐-๖) 
            (Research Methodology in Public Administration) 

ขอบเขตรายวิชา 
ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ท่ีนิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบ

ผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม
เพ่ือสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากร
และวิธีการสุมตัวอยาง การสรางมาตรวัดสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะหเพ่ือแปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูป
หรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ  
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต  
บทท่ี ๒ ประเภทของการวิจัย รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๓ กระบวนการในการวิจัย รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป  
บทท่ี ๔ การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
บทท่ี ๕ การทบทวนวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข  
บทท่ี ๖ การสังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรการวิจัย อ.ดร.สมบัติ นามบุรี  
บทท่ี ๗ การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
บทท่ี ๘ การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
บทท่ี ๙ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

บทท่ี ๑๐ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร  
บทท่ี ๑๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
บทท่ี ๑๒ การสังเคราะหองคความรูการวิจัย รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๑๓ การเขียนรายงานการวิจัย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ อ.ดร.สมบัติ นามบุร ี
๓) ผูตรวจรูปแบบประจํารายวิชา คือ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  

 



๘๒ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ    ๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
                    (Public Administration in Tipitaka) 
 

ขอบเขตรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ประกอบดวยเรื่อง 

การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองคกร การวินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงาน การติดตามประเมินผล 
ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย การสื่อสารในองคการ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ธรรมาภิบาลสําหรับ
การบริหารงาน โดยเนนหลักการและหลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการ
นําหลักรัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในสังคมไทย 

แผนการสอนรายวชิา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ  
บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ การวางแผนท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  
บทท่ี ๓ การบริหารการพัฒนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๔ การจัดองคกรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๕ การวินิจฉัยสั่งการท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
บทท่ี ๖ การติดตอประสานงานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต  
บทท่ี ๗ การติดตามประเมินผลท่ีปรากฏในพระไตรปฎก รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
บทท่ี ๘ ภาวะผูนําท่ีปรากฏในพระไตรปฎก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
บทท่ี ๙ การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข  

บทท่ี ๑๐ การสื่อสารในองคการท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
บทท่ี ๑๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  
บทท่ี ๑๒ ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารงานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก อ.ดร.สมบัติ นามบุรี  

 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  
    และใหดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑการเขียนตําราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยเครงคัด 
๒) ผูประสานงานรายวิชา คือ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
๓) ผูเปนบรรณาธิการประจํารายวิชา คือ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

 
  
 



๘๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

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

 

ขอบเขตรายวิชา 
 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง ลักษณะของปรัชญาการเมืองแตละสมัย
แนวความคิดของปรัชญาการเมืองแตละสมัย ปรัชญาการเมืองคลาสสิก ปรัชญาการเมืองสมัยยุคกลาง ปรัชญาการเมือง
สมัยใหมและโลกปจจุบัน ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมืองสมัยโบราณ ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมือง
สมัยกรีกและโรมัน ทฤษฎีการเมืองของปรัชญาเมธีตะวันตก ทฤษฎีการเมืองของปรัชญาเมธีตะวันออก ทฤษฎีการเมือง
สมัยใหม แนวโนมของปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองในปจจุบัน โดยพิจารณามโนทัศนเหลานี้ในเชิงการวิเคราะห
ในกรอบแนวคิดเก่ียวกับ สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และความเปนพลเมือง การดํารงอยูของปรัชญาการเมืองในยุค
ปจจุบัน อิทธิพลของระบบการเมืองท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเก่ียวกับอํานาจและกฎหมาย วิธีคิดและปญหา
ของนักคิดทางการเมืองแตสมัยโบราณ สมัยกรีกและสมัยโรมัน ทฤษฎีประชาธิปไตย ทฤษฎีการปฏิวัติ เปนตน 

แผนการสอนรายวชิา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ ลักษณะของปรัชญาการเมืองแตละสมัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๓ แนวความคิดของปรัชญาการเมืองแตละสมัย  รศ.ประณต นันทิยะกุล  
บทท่ี ๔ ปรัชญาการเมืองคลาสสิก  รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  
บทท่ี ๕ ปรัชญาการเมืองสมัยยุคกลาง ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๖ ปรัชญาการเมืองสมัยใหมและโลกปจจุบัน  ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๗ ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมืองสมัยโบราณ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๘ ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมืองสมัยกรีกและโรมัน รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๙ ทฤษฎีการเมืองของปรัชญาเมธีตะวันตก รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  

บทท่ี ๑๐ ทฤษฎีการเมืองของปรัชญาเมธีตะวันออก รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๑๑ ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม รศ.ดร.วัชรินทร ชํานาญศิลป  

บทท่ี ๑๒ 
แนวโนมของปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองในปจจุบัน รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
 

 



๘๔ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๘๑๔ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจยัช้ันสูงทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 
                              (Advanced Research Methodology in Political Science) 

ขอบเขตรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะหความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง ประเภทของการวิจัย กระบวนการในการวิจัย การกําหนด

ปญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร เทคนิคชั้นสูงในการวิจัยทางรัฐศาสตร การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ทางรัฐศาสตร การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการวิจัยทางรัฐศาสตร การกําหนดตัวแปรและการสังเคราะหกรอบ
แนวคิดการวิจัย การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ เทคนิคการสรางเครื่องมือการวิจัยและการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการสังเคราะหองคความรูจากการวิจัย 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรือ่ง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ ประเภทของการวิจัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๓ กระบวนการในการวิจัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๔ การกําหนดปญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร รศ.ประณต นันทิยะกุล  
บทท่ี ๕ เทคนิคชั้นสูงในการวิจัยทางรัฐศาสตร ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  

บทท่ี ๖ การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของทางรัฐศาสตร รศ.ดร.พรรษา พฤษยางกูร  
บทท่ี ๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการวิจัยทางรัฐศาสตร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๘ การกําหนดตัวแปรและการสังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัย รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๙ การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ รศ.ดร.วัชรินทร ชํานาญศิลป  
บทท่ี ๑๐ เทคนิคการสรางเครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๑๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๑๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  
บทท่ี ๑๓ การสังเคราะหองคความรูจากการวิจัย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  

 



๘๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๒๖ ๒๐๒  วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 
                                      (Research Methodology of Political Science) 

 

ขอบเขตรายวิชา 
  ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตรท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนตางๆ ใน
กระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรางกรอบแนวคิดของการ
วิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ ประเภทของการวิจัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๓ กระบวนการวจิัยและการออกแบบการวิจัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๔ การกําหนดปญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร รศ.ประณต นันทิยะกุล  
บทท่ี ๕ การทบทวนวรรณกรรม  รศ.ดร.พรรษา พฤษยางกูร  
บทท่ี ๖ ตัวแปรและสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวจิัย รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๗ การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ รศ.ดร.วัชรินทร ชํานาญศิลป  
บทท่ี ๘ เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๙ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๑๐ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  
บทท่ี ๑๑ การสังเคราะหองคความรู การรายงานผลการวิจัย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๑๒ ขอเสนอโครงการวิจยั และจรรยาบรรณนักวิจัย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  

    



๘๖ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๒๖ ๑๐๓        หลักรัฐศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 
            (Principles of Political Science) 

 

ขอบเขตรายวิชา 
 ศึกษาพัฒนาการ แนวการศึกษาวิเคราะหหลักรัฐศาสตร การอธิบายกับการศึกษาวิเคราะหปรากฏการณตาม
ทฤษฎีตางๆ ในทางรัฐศาสตร ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตร ระบบและรูปแบบการปกครอง ปรัชญาและ
อุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง สถาบันทาง
การเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ 
 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตร รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ ระบบและรูปแบบการปกครอง รศ.ดร.วัชรินทร ชํานาญศิลป  
บทท่ี ๓ ปรัชญาและอุดมการณทางการเมือง รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล  
บทท่ี ๔ วัฒนธรรมทางการเมือง ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๕ การมีสวนรวมทางการเมือง ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๖ การสื่อสารทางการเมือง รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
บทท่ี ๗ สถาบันทางการเมือง ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๘ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๙ นิติศาสตร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  

บทท่ี ๑๐ รัฐประศาสนศาสตร รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๑๑ ความสัมพันธระหวางประเทศ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๑๒ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  

 



๘๗ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

วิชาบังคับ ๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก             ๓ (๓-๐-๖) 
               (Principles of Political Science in the Tipitaka) 

 

ขอบเขตรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธีทางรัฐศาสตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เปรียบเทียบ ประยุกต บูรณาการ
กับองคความรูทางรัฐศาสตรท่ี โดยเนนศึกษาเก่ียวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรม ปรากฏการณตามทฤษฎีตางๆ 
ในทางรัฐศาสตร ระบบและรูปแบบการปกครอง ปรัชญาและอุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การมี
สวนรวมทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง สถาบันทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง นิติศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เปนตน โดยเนนหลักการและ
หลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในทางรัฐศาสตร 

แผนการสอนรายวิชา/ผูรับผิดชอบในการเขียนตํารา 
 

บทท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม  
บทท่ี ๒ ระบบและรูปแบบการปกครองในพระไตรปฎก รศ.ดร.วัชรินทร ชํานาญศิลป  
บทท่ี ๓ ปรัชญาและอุดมการณทางการเมืองในพระไตรปฎก รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล  
บทท่ี ๔ วัฒนธรรมทางการเมืองในพระไตรปฎก ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์  
บทท่ี ๕ การมีสวนรวมทางการเมืองในพระไตรปฎก ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๖ การสื่อสารทางการเมืองในพระไตรปฎก รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
บทท่ี ๗ สถาบันทางการเมืองในพระไตรปฎก ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๘ พรรคการเมืองและการเลือกตั้งในพระไตรปฎก ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  
บทท่ี ๙ นิติศาสตรในพระไตรปฎก รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๑๐ รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  
บทท่ี ๑๑ ความสัมพันธระหวางประเทศในพระไตรปฎก รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  
บทท่ี ๑๒ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบในพระไตรปฎก รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  

    
 
**หมายเหตุ:  ๑) อาจารยผูรับผิดชอบประจําบทตองแตงตําราในเรื่องท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 

    ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยแตละบทใหมีเนื้อหาประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  
    และใหมีเชิงอรรถอางอิงไมนอยกวา ๗ แหง และเขียนตามแบบของ มจร. โดยเครงครัด 
๒) ท้ังนี้ ถาไมแลวเสร็จวันท่ีกําหนดจะถือวาทานสละสิทธิ์ 

 
**ผูประสานงาน ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต e-mail : yuttana.pra@mcu.ac.th โทรศัพท : 065-868-8855 

นางสาวกาญจนา บุญเรือง  ผูตรวจรูปแบบ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
นายพลวัฒน สีทา  ผูตรวจรูปแบบ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร 

mailto:yuttana.pra@mcu.ac.th


๘๘ 
 

 ๔.๔ เรื่อง กําหนดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร เสนอในท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ไ ด ม อ บ ห ม า ย ใ ห ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์  สุ ข เ ห ลื อ ง 
จัดตารางออกอากาศรายการวิทยรุายการเสียงธรรมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร
และใหเปนไปตามแนวนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จึงขอความเห็นชอบรวมกันในการ
กําหนดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๘๖-๘๗ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๘๙ 
 

 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุ 

รายการเสียงธรรมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานีวิทยุ พล. ม.2 ระบบ AM 963 Khz บางกระบือ กรุงเทพมหานคร 

***************************** 
วัน/เดือน/ป เวลา ผูดําเนินรายการ หมายเหตุ/หัวขอเรื่อง 

วันเสารที่ 18 เมษายน 2563 13.30 – 14.00 น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง โควิด ๑๙ รอบรู อยูเปน บนพืน้ฐาน
พระพุทธศาสนา 

วันเสารที่ 25 เมษายน 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง สถานการณโควิดแย แกดวยสามัคคีธรรม 
วันเสารที่ 2 พฤษภาคม 2563 13.30 – 14.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ธรรมะรักษาใจสูภัยโควิด 
วันเสารที่ 9 พฤษภาคม 2563 13.30 – 14.00 น. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. พุทธศาสนากับการบริหารองคกร

เทคโนโลยทีางอวกาศ 
วันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2563 13.30 – 14.00 น. พระมหานิกร ฐานตฺุตโร, ดร. ธรรมะกับการจัดการเชิงพุทธ 
วันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รัฐศาสตรตามแนวพุทธ 
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2563 13.30 – 14.00 น. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง การบูรณาการหลักธรรมะในภาวะ

วิกฤตการณ 
วันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี บุคลากร มจร กับหลักประกัน 2 ป. ใน

ภาวะวิกฤตโควิด 
วันเสารที่ 13 มิถุนายน 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต หลักธรรมกับการปกครอง 
วันเสารที่ 20 มิถุนายน 2563 13.30 – 14.00 น. รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต มจร กับการวิจัย  
วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2563 13.30 – 14.00 น. รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช การแกไขความขัดแยงและสรางความ

ปรองดองในสังคมไทยตามแนวพุทธศาสนา 
วันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ธรรมะคือ "ลมหายใจ" ของสังคมไทยใน

ยามวิกฤต 
วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2563 13.30 – 14.00 น. พระมหาสุนนัท สนุนโฺท, ผศ.ดร. ชนะตนพนไวรัสทําลายโลก 
วันเสารที่ 18 กรกฎาคม 2563 13.30 – 14.00 น. พระมหานิกร ฐานตฺุตโร, ดร. 

พระปลัดระพนิ พุทฺธสิาโร,ผศ.ดร. 
การจัดการในพระไตรปฎก 

วันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2563 13.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข หลักการบริหารและประชาสัมพนัธเชิง
พุทธ 

 
รายละเอียดการออกอากาศรายการเสียงธรรม มจร สถานีวิทยุ พล. ม.2 ระบบ AM 963Khz  
 ๑. เบอรโทรศัพทติดตอสถานี ๐๒-๒๔๓-๓๔๙๕ หรือ ๐๒-๒๔๓-๕๔๘๖ 
 ๒. เบอรโทรศัพทสําหรับโทรออกอากาศสด ๐๒-๒๔๑-๔๐๑๑ 
 ๓. เบอรโทรศัพทเจาหนาท่ีควบคุมการออกอากาศ  



๙๐ 
 
  ๑. คุณธรรมวุฒิ โทร.๐๘๑-๑๗๓-๙๕๙๘ 
  ๒. คุณติ๊ก โทร.๐๙๔-๙๖๙-๙๒๕๑ 
 ๔. ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - วันจันทร-ศุกร ปรับเปลี่ยนเวลาจาก ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น. มาเปน เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. 
  - วันเสาร-อาทิตย ออกอากาศ เวลา ๑๓.๐๕-๑๔.๐๐ น.(เวลาเดิม) 
 ๕. ประสานงาน ฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
  ๑. พระมหาบุญเกิด  กตเวที โทร.๐๘๙-๗๗๙-๓๗๐๘  
  ๒. นายสมหมาย  สุภาษิต โทร.๐๘๙-๗๗๙-๓๗๐๘ 
 

 
 

(รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม) 
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

 



๙๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 
 ๕.๑................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ๕.๒................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ๕.๓................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 

 
บัญชีช่ือในการประชุม ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๓   
วันศุกรที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 

บุคลากรสายผูบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

๑ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผูอํานวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ.  

๔ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ.  

๕ พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

๖ ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ.  

๗ รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ.  

๘ รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม.  

๙ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ.  

๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒ ิหม่ันมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ.  

๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

๑ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๒ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๓ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๔ ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  



๕ ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๖ รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๗ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๘ รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๙ รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๐ รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๑ รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๒ รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซวเกษม อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๓ รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหนาภาครัฐศาสตร  

๑๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๗ ผูชวยศาสตราจารยชวัชชัย ไชยสา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๑๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัฏฐกรณ แกนทาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๑ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๒ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๓ อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุติ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๔ อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๖ อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๒๙ อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๓๐ อาจารย ดร.ปนัดดา รักษาแกว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

๓๑ อาจารย ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

บุคลากรสายปฏิบัตกิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

๑ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานท่ัวไป  

๒ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา  

๓ นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  

๔ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไป  

๕ นายพลวัฒน สีทา นักวิชาการศึกษา  

๖ นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา  

๗ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๘ นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ  



ผูเขารวม 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    
 


