
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๔  
(มคอ.๒) 

 

 
 

 
โดย 

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

รายละเอียดของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก (๑) แบบ ก (๒)  และแผน ข  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครราชสีมา 
  
  



สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป         ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร       ๗ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร   ๙ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     ๒๘ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต      ๓๙ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์        ๔๐ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร       ๔๑ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    ๔๕ 
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    ๔๘ 
ภาคผนวก ข ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง      ๕๔ 
ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต           ๑๐๒ 
ภาคผนวก ง ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต            ๑๐๔ 



๑ 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตนครราชสีมา 

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Political Science Program 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Political Science 
     ชื่อย่อภาษาไทย  : ร.ม.  
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.Pol.Sc. 
๓. วิชาเอก 
      
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
           หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทย 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
     ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงอย่างเดียว คือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
     - คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒ 
 
     - คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตนครราชสีมา เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     - คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม          
พ.ศ. ๒๕๖๔        
     - สภาวิชาการ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่     /๒๕๖๔  เมื่อวันที่     เดือน         พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ในการปี
การศึกษา ๒๕๖๗ 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นนักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาที่ สัมพันธ์กัน  ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านรฐัศาสตร์ และด้านการบริหารองค์กร ด้านการเมืองการปกครอง 
     - เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 
     - เป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงในหน่วยงาน 
     - เป็นนักบริหารการปกครองด้านรัฐศาสตร์ 
     - ประกอบอาชีพอิสระ 
 



๓ 
 
๙. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระครูปลัดนเิวช  
จงแจ้งกลาง (ชินวโร) 
 
 
 
  

Ph.D.(Political Science) 
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๙๗๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ก.ย. ๒๕๖๑) 

BANARAS HINDU UNIVERSITY 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

 
 
 

อาจารย ์ นายอภิวัฒน ์จ่าตา 
 
 

ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) 
รม.(สื่อสารการเมือง) 
นศ.บ.(สื่อสารการเมืองบูรณาการ) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์ นางไพวรรณ ปุริมาตร 
 

พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) 
บธ.ม.(การจัดการภาครัฐ 
ภาคเอกชน) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)   

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
สถาบันราชภฎันครราชสีมา 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๙.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระครูปลัดนเิวช  
จงแจ้งกลาง (ชินวโร) 
 
 
 
 

Ph.D.(Political Science) 
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๙๗๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ก.ย. ๒๕๖๑) 

BANARAS HINDU UNIVERSITY 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

 
 
 

อาจารย ์ นายอภิวัฒน ์จ่าตา 
 
 
 

ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) 
รม.(สื่อสารการเมือง) 
นศ.บ.(สื่อสารการเมืองบูรณา
การ) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๓ 

 
อาจารย ์ นางไพวรรณ ปุริมาตร 

 
พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) 
บธ.ม.(การจัดการภาครัฐ 
ภาคเอกชน) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)   

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
สถาบันราชภฎันครราชสีมา 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๔ 

 อาจารย ์
 
 
 
 

นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
 
 
 
 

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร)์ 
 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๓ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

 
 

รอง
ศาสตราจารย ์
 
 
  

นายสุรพล สุยะพรหม 
 
 
 
 

ปร.ด. (สื่อสารทางการเมือง)
Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Politics) 
พธ.บ.(สังคมวิทยา) 
 

มหาวิทยาลยัเกริก 
Marathwada University, India 
Poona University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๒ 
๒๕๓๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๘ 

 
รอง
ศาสตราจารย ์
 
 

นายเติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 
 
 

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

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๒ 

 
 
  

  
 
 
 



๕ 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
           ห้องบรรยาย ใช้อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้นที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา เลขที่ ๔๑๙ หมู่ ๗ ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         สภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามกระแสโลกาภิวัตน์ การจัดท าหลักสูตรต่างๆ จึงควรเน้นการสร้างผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถในทางวิชาการ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในเชิงทฤษฎีให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ  และต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  และมี
วิสัยทัศน์ในเชิงกว้าง ในอันที่จะได้น าแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองและการบริหาร
ได้เป็นอย่างดี สนับสนุนระบบการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการก าหนด
สมรรถนะ ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางภาควิชารัฐศาสตร์ที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในระดับสากลกับความรู้ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกระดับอย่างยั่งยืน  
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการเมือง
การปกครองที่สอดแทรกแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
ดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา



๖ 
 
ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครอง นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและ
ความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการตนเอง  
รวมไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้านได้แก ่
 ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้สู่สังคม และมีความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพ่ือบุคคลในหลายรูปแบบร่วมมือ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ            
น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  
 ๒. ด้านการวิจัย และพัฒนา 

พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ก าหนดทิศ
ทางการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
 ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาในหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเองและขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ  ไปสู่ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้
ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถ
ชี้น าและเป็นที่พ่ึงของสังคมได้  
 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ด าเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้าน
อ่ืน ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย หรือจากวิทยาเขต วิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา 
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 



๗ 
 

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดปรัชญาภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และได้ก าหนดให้มีการศึกษารัฐศาสตร์
ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับ
การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  
 ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
โดยเฉพาะคณะสงฆ์และองค์กร
ต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้

มหาบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือ
นายจ้าง 



๘ 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อ าจ า รย์ ทุ ก ค น โด ย เฉ พ าะ
อาจารย์ ให ม่ ต้ อ ง เข้ าอบ รม
เกี่ ย วกั บ ห ลั ก สู ต รก ารสอน
รูปแบบต่างๆ  และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างด ี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

ก ารส อ น ให้ ท า ง าน บ ริ ก า ร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้ ง

จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ง า น วิ จั ย ไป ใช้ จ ริ ง เ พ่ื อ ท า
ประโยชน์ ให้ แก่ อ งค์ กรและ
ชุมชนต่างๆ ได ้

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและความ
บรรลุผลส าเร็จ 

 
หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 

๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิแต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

๑.๑.๒ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก  
     แบบ  ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๙ หนว่ยกิต ตลอดหลักสตูร 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 



๙ 
 

วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๖ หนว่ยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้   สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ด้วยข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า 
๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ หรือระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ๑.๓.๑ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยด าเนินการเรียนการสอนในวันราชการปกติ คือวันพฤหัสษบดีและวันศุกร์ โดยแบ่งเป็นภาค
การศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน           เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ๑ พฤศจิกายน – ๒๘ กุมภาพันธ์     เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

       ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
              ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือ 
    ๒ .๒ .๒  เป็ นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญ ญ าตรีห รือ เที ยบ เท่ าจากมหาวิทยาลั ยหรือ



๑๐ 
 
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๒ .๒ .๓  เป็ นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โทหรือเที ยบ เท่ าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๒.๒.๔ ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา และ 
 ๒.๒.๕ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ศูนยบ์ัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามท่ีหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ ๒ และความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

ตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดอบรมปรับพ้ืนฐานในสาขาวิชา 

ขาดความรู้ในการวิจัย 
จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ 

ขาดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดย
ใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

 

ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 
 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
  ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนิสิต  (รูปหรือคน) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข ก(๑) ก(๒) ข 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒    ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ 

รวมจ านวน
นิสิต 

๕ ๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ 

จ านวนนิสิตที่
คาดว่าจะ

ส าเร็จ
การศึกษา 

   ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๕ 



๑๑ 
 
             ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  

รายการรับ ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๑๐๐,๐๐๐ บาท/รูป/คน) 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย  
๑๖.๒ งบประมาณรายจ่าย  

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ า 
(๓ x ๒๑,๐๐๐x ๑๒) 
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
(๑ x ๑๒,๐๐๐ x ๑๒) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารยพ์ิเศษ    
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้าน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
   - ค่าจัดสมัมนาและวสัดุอุปกรณก์ารเรยีน
การสอน 

 
๗๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔๔,๐๐๐ 

 
๔๑๑,๒๕๐ 

 
๕๖๘,๗๕๐   

 
๒๐๐,๐๐๐   

 
๗๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔๔,๐๐๐ 

 
๔๑๑,๒๕๐ 

 
๕๖๘,๗๕๐   

 
๒๐๐,๐๐๐   

 
๗๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔๔,๐๐๐ 

 
๔๑๑,๒๕๐ 

 
๕๖๘,๗๕๐   

 
๒๐๐,๐๐๐   

 
๗๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔๔,๐๐๐ 

 
๔๑๑,๒๕๐ 

 
๕๖๘,๗๕๐   

 
๒๐๐,๐๐๐   

 
๗๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔๔,๐๐๐ 

 
๔๑๑,๒๕๐ 

 
๕๖๘,๗๕๐   

 
๒๐๐,๐๐๐   

งบลงทุน 
   - ค่าครุภณัฑ ์

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
งบพัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ 
 
 
       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
      ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
         ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
 



๑๒ 
 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     ๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๒) หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

       ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก 
     แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวทิยานิพนธ ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น   ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๖ หนว่ยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น    ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 

 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียน และหรือสอบปากเปลา่   

 



๑๓ 
 

ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 
 

 
 

๒. รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science in Tipitaka  
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Political Communication   
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 

Meditation    
๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 

Philosophy of Politics and Government 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

Research Methodology of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 

Comparative Politics  
๓) หมวดวิชาเลือก: จ านวน ๖ หน่วยกิต   

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Development of Thai Politics and Government  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๑) 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๒) 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน ข 
๑. หมวดวิชาบังคับ - ๙ ๙ 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ์ ๓๙ ๑๒ - 
 ๕. สารนิพนธ์ - - ๖ 
  ๖. สอบประมวลความรู้ - - สอบ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙ 



๑๔ 
 

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 
Election, Political Parties and Interest Groups 

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
English for Political Science 

๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
Public Laws for Political Science  

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
National Strategy of Thailand 4.0 

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
Selected Seminar on Political Science Research Works  

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Local Government 

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Public Policy 

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on ASEAN Countries Politics  

๔) วิทยานิพนธ์ 
รหัส รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

 ๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์           ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
  Thesis 



๑๕ 
 
๓. รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ข 

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science in Tipitaka  

๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Political Communication   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
Meditation    

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

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

๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
Philosophy of Politics and Government 

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

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
Comparative Politics  

 

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Development of Thai Politics and Government  

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 
Election, Political Parties and Interest Groups 

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
English for Political Science 

๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
Public Laws for Political Science  

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
National Strategy of Thailand 4.0 

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
Selected Seminar on Political Science Research Works  

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Local Government 



๑๖ 
 

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Public Policy 

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on ASEAN Countries Politics  

๔) สารนิพนธ์   
รหัส รายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์             ๖ (๐-๐-๑๘) 



๑๗ 
 
ความหมายของเลขประจ าวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มี
ความหมายดังนี้ 
 ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
 ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒) 

ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร ์

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 

ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรชัญาการเมืองการปกครอง 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ 

 
๑๒ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๓๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 



๑๙ 
 

๘.๒ แผนการศึกษา: ตามแผน ข 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 

 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาเอก 
๖๒๖ ๑๐๓ ปรัชญาการเมืองการปกครอง 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 



๒๐ 
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
วิชาเอก 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๑๒ ๐ ๓๖ 
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
แผน ข  

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาเลือก     
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จ านวน ๑ 
รายวิชา 
วิชาบังคับ 
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์ 

 
๓ 
 
 

๖ 

 
๐ 
 
 

๐ 

 
๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
 
 

๑๘ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๐ ๒๔ 

 
๓.๑.๕     ค าอธิบายรายวิชา 
  (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓.๒.๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระครูปลัดนเิวช  
จงแจ้งกลาง (ชินวโร) 
 
 
 
  

Ph.D.(Political Science) 
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๙๗๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ก.ย. ๒๕๖๑) 

BANARAS HINDU UNIVERSITY 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

 
 
 

อาจารย ์ นายอภิวัฒน ์จ่าตา 
 
 

ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) 
รม.(สื่อสารการเมือง) 
นศ.บ.(สื่อสารการเมืองบูรณาการ) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์ นางไพวรรณ ปุริมาตร 
 

พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) 
บธ.ม.(การจัดการภาครัฐ 
ภาคเอกชน) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)   

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
สถาบันราชภฎันครราชสีมา 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๓.๒.๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระครูปลัดนเิวช  
จงแจ้งกลาง (ชินวโร) 
 
 
 
 

Ph.D.(Political Science) 
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๙๗๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ 
ก.ย. ๒๕๖๑) 

BANARAS HINDU UNIVERSITY 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

 
 
 

อาจารย ์ นายอภิวัฒน ์จ่าตา 
 
 
 

ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) 
รม.(สื่อสารการเมือง) 
นศ.บ.(สื่อสารการเมืองบูรณา
การ) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัเกริก 
 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๓ 

 
อาจารย ์ นางไพวรรณ ปุริมาตร 

 
พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) 
บธ.ม.(การจัดการภาครัฐ 
ภาคเอกชน) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)   

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
สถาบันราชภฎันครราชสีมา 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๔ 

 อาจารย ์
 
 
 
 

นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
 
 
 
 

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร)์ 
 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๓ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

 
 

รอง
ศาสตราจารย ์
 
 
  

นายสุรพล สุยะพรหม 
 
 
 
 

ปร.ด. (สื่อสารทางการเมือง)
Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Politics) 
พธ.บ.(สังคมวิทยา) 
 

มหาวิทยาลยัเกริก 
Marathwada University, India 
Poona University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๒ 
๒๕๓๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๘ 

 
รอง
ศาสตราจารย ์
 
 

นายเติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 
 
 

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

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๒ 

 
 
 

 
 
 
 



๒๓ 
 
๓.๒.๓. อาจารย์บรรยายร่วม/อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 

๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. Ph.D.(Philosophy) 
M.A.(Philosophy) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

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

๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. Ph.D.(Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา) 

๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. Ph.D.(Buddhist Studies) 
ศศ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

๕ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. Ph.D.(Philosophy) 
M.A.(Philosophy) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

๖ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 

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

๘ ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ Ph.D. (Sociology)  
M.A. (Social Sciences) 
พธ.บ.(สังคมวิทยา) 

๙ ศ.ดร.กฤษ เพ่ิมทันจิตต์ Ph.D. (Political Economy)    
M.Sc. (Human Settlement Planning & Development)  
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต) 

๑๐ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พธ.บ.(สังคมวิทยา) 
M.A.(Politics) 
Ph.D. (Political Science) 
ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) 

๑๑ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Political Science) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

๑๒ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์  Ph.D. (Comparative Politics)  
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)  
 ร.บ.(รัฐศาสตรบัณฑิต) 



๒๔ 
 

๑๓ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี  Ph.D.(Management)  
 ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)  
 ศศ.บ.(รัฐศาสตร-บริหารรัฐกิจ) 

๑๔ รศ.พิเศษ ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์  
จิรัฏฐิติกาล 

ศศ.บ. 
ศศ.ม.  
Ph.D.(Soc. Sc.) 

๑๕ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 

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

๑๖ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช Ph.D. (Political Science)  
M.A. (Political Science) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๑๗ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต Ph.D. (Political Science)  
M.A. (Politics)  
ร.บ. (รัฐศาสตร์)   
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๑๘ ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล 
 

Ph.D. (Political Science) 
M.P.A. (Public Ad.) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

๑๙ พระมหาปัญญาวรวัฒน์  สิริภทโฺท,  
ผศ.ดร. (เลิศเกียรติธรรม) 

Ph.D. (Public Administration) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๒๐ ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร Ph.D. (Public Administration) 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

๒๑ ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(บาลีสันสกฤต) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

๒๒ ดร.บุญช่วย  พาณิชย์กุล 
 
 

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

๒๓ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก 
 
 

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
M.A.(Linguistics) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

๒๔ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ 
 
 

พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)   



๒๕ 
 
 

๔. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
      ๔.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
             การท าวิทยานิพนธ์คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน
จนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  
      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านรัฐศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง 
๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

๔.๓ ช่วงเวลา 
             ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐  
     ๔.๔ การสอบประมวลความรู้  

นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่าภายหลังจากท่ีศึกษารายวิชา
ครบถ้วน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์อย่างน้อย ๓ คนเป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้มีกรรมการอย่างน้อย 
๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
บริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกณฑ์ในการสอบผ่านและการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่ าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๑ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  

การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน นิสิตต้องสอบ
ผ่านข้อเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปล่าจึงมีสิทธิ์น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินผลการสอบข้อเขียน
และปากเปล่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           ๔.๕ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

นิสิตต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามท่ีโครงการก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์

ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตด าเนินการแก้ไขและน าวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งฉบับให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบและ
ลงนามผลการสอบผ่าน จึงจะถือว่านิสิตได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบที่สมบูรณ์เพ่ือน าออกเผยแพร่
ต่อสาธารณะโดยตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 



๒๖ 
 

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงการบริหารที่เน้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
การใช้ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการท าวิจัย
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน 
และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดปัญญา  ส่วน
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การ
เข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการ
วางตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้ 
ทั้งทางภาคทฤษฎีและการท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิง
ลึก สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้
งานที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการ
จัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีท างาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอื่น 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในการวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต และประเมิน
จากผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
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ระดับชาติและนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือ
สนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากรัฐศาสตร์ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
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ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
สูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กล
ยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  



๓๐ 
 
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านรัฐศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและ
น าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่



๓๑ 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการ
จัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 
        ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอื่น 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากรัฐศาสตร์  
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซ้ึง
และแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
สูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ



๓๒ 
 
ทางด้านรัฐศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

 



๓๓ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
วิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต                    
                    
๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                    
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง                    

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน                    
วิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต                    
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์                    
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง                    
๖๒๖ ๒๐๒ วธิีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์                    

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ                    

วิชาเลือก: แผน ก แบบ ก (๒) ไม่น้อย
กว่า   ๖ หน่วยกิต แผน ข  ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต  

                   

๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย 

                   

 



๓๔ 
 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง 

และกลุ่มผลประโยชน์ 
                   

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์                    

๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับ
รัฐศาสตร์ 

                   

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ 

                   

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ 

                   

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
ของไทย 

                   

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของ
ไทย 

                   

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

                   

วิทยานิพนธ์                    
๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์                       

สารนิพนธ ์                    
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รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์                    

 



๓๖ 
 

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นอย่างน้อย  

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  จะต้อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชารัฐศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

๑) สภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าตรงตามสาขาวิชาหรือใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๒) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 



๓๗ 
 

 -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
 -   จ านวนสิทธิบัตร 
 -   จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จ านวนกิจกรรมจิตอาสาที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

-  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ

ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน 
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       ๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
       ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
       ๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
       ๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
       ๒.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
   จัดให้มีมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดท ารายวิชา) แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
       - มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
       - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
       - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ) อาจารย์ที่ปรึกษา



๓๘ 
 
วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
       - มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 
       - มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
       - มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 
     มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
       โดยให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวข้อหลัก ดังนี้ 
   - การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   - การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู้  
   - การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ๒.๑. การบริหารงบประมาณ 
       คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

  ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
       วิทยาเขตนครราชสีมามีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีต าราภาษาไทย  ๑๓,๒๖๐ เล่ม 
     ต าราภาษาอังกฤษ   ๑๓,๒๓๑  เล่ม 
     วารสารภาษาไทย        ๑,๕๐๐ ชื่อเรื่อง 
     วารสารภาษาอังกฤษ        ๗๐๐ ชื่อเรื่อง 

ฐานข้อมูลออนไลน์      ๑,๓๐๐ ชื่อเรื่อง 
 นอกจากนี้  ยั งมีสื่ อการศึกษาในรูปแบบ อ่ืนๆ เช่น  VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่ , หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal-Link) และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  

๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       มีการประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือด้วย และในส่วนของสาขาวิชารัฐศาสตร์จะมีการสั่งซื้อหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพ่ือ
ให้บริการห้องสมุดย่อยด้วย 



๓๙ 
 

๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของวิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
ห้องสมุดและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ 
ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
๓. การบริหารคณาจารย์ 
       ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,นิติศาสตร์และหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์ 

 ๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
       คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้มหาบัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ๓.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงก าหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญา
เอกและมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้าน
รัฐศาสตร์  หรือด้านการจัดการ 

๔.๒. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
       บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก 
๕. การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่นิสิต 

๕.๑. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
      มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยัง
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการ
วิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้มีการพัฒนา
ตนเอง 
 



๔๐ 
 

๕.๒. การอุทธรณ์ของนิสิต 
        กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
       - มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปิดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

   - มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้าง (ทุกๆ ปีการศึกษา) 
  - มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการท างานของมหาบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
        ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

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

    

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

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    



๔๑ 
 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน  มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

    

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

 
หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรี ยนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ

ประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

 



๔๒ 
 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้

มหาบัณฑิต 
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  ๑  คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 

 
 

  



๔๓ 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
  



๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
 

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก       ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science in Tipitaka  
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฏ

ในพระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมที่เนื่องด้วยการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ทั้งนี้ให้ศึกษาจากพระสูตรเป็นส าคัญ 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง      ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Political Communication   
        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทาง
การเมือง การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่
มีผู้ปกครอง หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสื่อสารทางการเมือง พุทธสาวกที่ใช้รูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสาร
ทางการเมือง กรณีศึกษาพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่มีการสื่อสารทางการเมืองตามรูปแบบ
ของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน        ๓  (๓-๐-๖) 

Meditation    
ศึกษาและปฏิบัติหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดย
เน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่
เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 



๔๖ 
 
๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science 
ศึกษาพัฒนาการ ขอบเขต และทิศทางของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การอธิบายกับการศึกษา

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามทฤษฎีต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามรูปแบบ
ประชาธิปไตย รูปแบบอ านาจนิยมและรูปแบบเผด็จการ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างอ านาจรัฐกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน
ทางกฎหมายและสังคม ความยุติธรรม แนวการศึกษาวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง       ๓ (๓-๐-๖) 

Philosophy of Politics and Governance 
ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในส านักต่างๆ  เช่น เสรีนิยม  สังคมนิยมหรือ

คอมมิวนิสต์  สมัยใหม่นิยมและหลังสมัยใหม่นิยม  โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม  ศึกษาแนวคิด
ส าคัญทางรัฐศาสตร์และปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองร่วมสมัย ได้แก่ แนวคิดเรื่องรัฐ  ชาติ ความ
เป็นพลเมือง อ านาจ  อ านาจอธิปไตย ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค 
ความเป็นตัวแทนสตรีนิยม  และแนวคิดเรื่องการปฏิวัติ 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์       ๓ 
(๓-๐-๖) 

Research Methodology of Political Science 
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษา

ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การก าหนด
ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการเขียน
รายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ       ๓ (๓-๐-๖) 

Comparative Politics 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ  ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา

การเมืองเปรียบเทียบ  ทฤษฎี  และแนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้างหน้าที่แนวทาง
วิเคราะห์ระบบ  แนวทางวัฒนธรรมการเมือง  แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  แนวทางกลุ่ม  แนวทางชนชั้น
น า  การเปรียบเทียบระบบการเมือง  ความชอบธรรมและความมีประสิทธิผล  การประเมินระบบ  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ และแนวโน้มทางการเมืองเปรียบเทียบ 
๓) หมวดวิชาเลือก: จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Development of Thai Politics and Government  



๔๗ 
 
 การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ใน
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสร้างทางอ านาจ ทั้งที่เป็นมาแต่เดิมและที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป การต่อสู้ทางอ านาจในระหว่างชนชั้นน าและจุดเปลี่ยนทางการเมือง ตลอดจนปัญหาทางการ
เมืองที่ได้เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศ
ให้ทันสมัย และโดยผลของกระบวนการประชาธิปไตยในไทย สภาพการณ์ของปัญหาที่เป็นมาและด ารงอยู่ใน
ปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน 
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์    ๓ (๓-๐-๖) 
 Election, Political Parties and Interest Groups 
 ศึกษาระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกตั้ง อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
พฤติกรรมการเมืองในมิติต่างๆ เน้นพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น และในเชิงเปรียบเทียบ 
กระบวนการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ในฐานะสถาบันทางการเมือง บทบาท หน้าที่และโครงสร้างของพรรคการเมืองในปัจจุบัน และศึกษา
พัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีผลต่อการด าเนินงานและการก าหนด
นโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖) 
 English for Political Science 
 ศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน จาก
ต ารา หนังสือ เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษที่เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการ
ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถ
แปลความจับประเด็นส าคัญ และสรุปเรื่องราวทางรัฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
 Public Laws for Political Science  
 ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของนิติปรัชญา 
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน 
สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายมหาชน แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การใช้อ านาจ
ดุลพินิจและการใช้อ านาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีใน
กฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการสภาพปัญหา และกระบวนการด าเนินงานของกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย 
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐     ๓ (๓-๐-๖) 
 National Strategy of Thailand ๔.๐ 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมที่เนื่องด้วยการเมืองการปกครอง 



๔๘ 
 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ทั้งนี้ให้ศึกษาจากพระสูตรเป็นส าคัญ 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
 Selected Seminar on Political Science Research Works  
 สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และประเด็นอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์รหัสวิชา
มอบหมาย ทั้งนี้ให้น างานวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่มีความหลากหลายของหัวข้อเรื่องมาสัมมนาเพ่ือให้นิสิตได้เกิด
ความรู้และพัฒนาเป็นงานวิจัยของตนเอง 
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Thai Local Government 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย เริ่มตั้งแต่
วิวัฒนาการด้านการปกครอง สภาพปัญหาและลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทย องค์ความรู้ใน
มุมมองทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยเพ่ืออธิบายสภาพ
ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ที่จะท าให้เข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยและสภาพแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกระดับของปัญหาตั้งแต่ ระดับโครงสร้าง นโยบาย อุดมการณ์ วัฒนธรรม 
สถาบัน องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Thai Public Policy 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของไทย ศึกษา
วิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการก่อตั้งนโยบาย การ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล และการสานต่อหรือยุตินโยบาย รวมถึงความเข้าใจ
อิทธิพลด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งน าเรื่องนโยบายสาธารณะของรัฐ
ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนมาถกแถลงเพ่ือให้องค์ความรู้ทางวิชาการ 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on ASEAN Countries Politics 
 สัมมนาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ว่าด้วยเรื่องที่น่าสนใจ
ทางการเมือง ประกอบด้วย ระบอบการเมือง การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดหัวข้อย่อยร่วมกับนิสิตในชั้น
เรียน 
๔) วิทยานิพนธ์ 
๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์               ๑๒ หน่วยกิต 
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 



๔๙ 
 
 
 
๕) สารนิพนธ์ 
๖๒๖ ๓๐๐  สารนิพนธ์        ๖ หน่วยกิต 
 (Research Paper) 
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่าย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา   ภายใต
การดูแล แนะน าของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอสารนิพนธ์ 
  

  



๕๐ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

  



๕๑ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

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

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

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

           ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
                        ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



๕๒ 
 
                      ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                      ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

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

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 

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

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

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

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 



๕๓ 
 

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

           ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 



๕๔ 
 

 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ 
หรือข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 

 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

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



๕๕ 
 

หมวดที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อ

กองทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียน
รายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว 
ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 



๕๖ 
 

  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 

  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่
เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  
w  ในรายวิชาที่ถอน 

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

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

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

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

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  มีผล

การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี ้
ผลการศึกษา   ระดับ  ค่าระดับ  
ดีเยี่ยม (Excellent)  A      ๔.๐ 
ดีมาก (Very good)  B+      ๓.๕ 
ดี (Good)   B      ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair)  C+      ๒.๕ 
พอใช้  (Fair)   C      ๒.๐ 



๕๗ 
 

ตก  (Failed)   F       ๐ 
๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษา

ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์                                      ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)               เป็นที่พอใจ 
U (Unsatisfactory)              ไม่เป็นที่พอใจ 
๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษารายวิชา

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

      ๒๑.๔.๑ ให้ใช ้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
      ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น  

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

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

๒๑.๖   การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบเพราะ

ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 



๕๘ 
 

 การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล

การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
 ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ

สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  และข้อ 

๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา

ถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 
การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า

นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา 
ถัดไปและผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

 การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตร
แล้วแต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้  
UP  นั้นเป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, 

B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า  
B หรือ S 

๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 



๕๙ 
 

๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

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

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

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 

หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

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

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

ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 



๖๐ 
 

 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

หมวดที่  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 

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

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

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

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

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
  



๖๑ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๖๒ 
 

 
 



๖๓ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
  ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
            ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จาก

ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๖๔ 
 

  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
          ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

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

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

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

 “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วย

กิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๖๕ 
 

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

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

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

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

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๖๖ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 
แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

--------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

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

ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 



๖๗ 
 

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๖๘ 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช         
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่  ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสธุี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๖๙ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 



๗๐ 
 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

          
      

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 
      

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 



๗๒ 
 

 
 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               
 

 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๗๓ 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

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

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

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

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

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

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

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 



๗๔ 
 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 

 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

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

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

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
 ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 

๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 



๗๗ 
 

รวมทั้งสิ้น              ไม่น้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 
๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 

 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชา
บาลี  ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้
นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

 ๑. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๒           การใช้ภาษาบาลี ๑          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                            Usage of Pali I 
 ๒. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๖           การใช้ภาษาบาลี ๒          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali II 

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U 

 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๗๙ 
 

 



๘๐ 
 

 



๘๑ 
 

 

 



๘๒ 
 



๘๓ 
 



๘๔ 
 



๘๕ 
 



๘๖ 
 



๘๗ 
 



๘๘ 
 



๘๙ 
 



๙๐ 
 



๙๑ 
 



๙๒ 
 



๙๓ 
 



๙๔ 
 

 



๙๕ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
  



๙๖ 
 

 



๙๗ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

*********************************** 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปลัดนิเวช จงแจ้งกลาง (ชินวโร) 
 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
Ph.D. (Political Science) ๒๕๕๗ BANARAS HINDU UNIVERSITY 
M.A. (Political Science) ๒๕๔๙ BANARAS HINDU UNIVERSITY 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย          

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๔.๑ งานวิจัย 
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และพระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

ของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๒.  

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


๙๙ 
 
 
 ๔.๒ บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และพระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

ของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที ่๑๐ ฉบับที ่๑.  (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔).  

พิชิต ปุริมาตร,  ไพวรรณ ปุริมาตร และพระครูปลัดนิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). (๒๕๖๒). เศรษฐกิจฐานราก
กับการบริหารจัดการตามบทบาทของภาวะผู้น า. การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 
๓ “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. หนา ๕๓๗-๕๕๐. 

พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล , ไพวรรณ ปุริมาตร , ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ , พระครูปลัด นิ เวช ชินวโร                
(จงแจ้งกลาง). (๒๕๖๓). การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับทิศทางใหม่ทางการปกครอง. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน์. ปีที ่๗ ฉบับที ่๑ (มกราคม ๒๕๖๓) หน้า ๑-๑๖. 

Phramaha Niwet Jongjaengklang. The Growth of the Association of Southeast Asian Nations. 
School of Administrative Studies Academic Journal,  Vol. 1  No. 3  ( July-
September 2018): 61-65. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

*********************************** 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.อภิวัฒน์  จ่าตา 

 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)  ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกริก 
ร.ม.(สื่อสารการเมือง) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกริก 
นศ.บ. (การสื่อสารการเมืองบูรณาการ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกริก 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๔.๑ งานวิจัย   
Aphinant Chantanee, Daungjal Pintamul, Bunchira Phichanajita, Aphiwat Jata. Management 

Factors Correlate with Service Quality of Sai Mai and Khlong Sam Wa Cistrict 
Office. Received research funding from Aphiwatwongvanich Company Limited. 
Year: 2019.  
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๑๐๑ 
 
 
 ๔.๒ บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  
Aphinant Chantanee, Daungjal Pintamul, Bunchira Phichanajita, Aphiwat Jata. Management 

Factors Correlate with Service Quality of Sai Mai and Khlong Sam Wa Cistrict 
Office. Solid State Technology. (Volume: 63 lssue: 2s Publication Year: 2020). 

Aphinant Chantanee, Daungjal Pintamul, Bunchira Phichanajita, Aphiwat Jata. Management  
factors corrclalc eath service quality of Sai Mai and Khlong Sam Wa Didtrct 
Office. (Solid State Technology. ISSN:0038-111X) 

Bunchira Phuchanajita, Lampong Klomkul, Aphinant Chantanee, Aphiwat Jata. Role in 
Prevention and Resolution of Soclal Problems of the Childrem and youth 
Council. (Solid State Technology. Volume: 63 lssue: 5 Publication Year: 2020.) 

Aphiwat Jata. Bunchira Phuchanajita, Saseepacha Wattanaraweewong, Pakit Santinuyoy, 
Lompong Llomlul. Buddhist Integration for Public Management: The Futuer 
of Government. (Solid State Technology. ISSN:0038-111X) 

Bunchira Phuchanajita, Aphinant Chantanee, Aphiwat Jata. Wanchalerm Chantrakul 
Political Science with Citizen Security and Sustainable Development, 2020. 
(Solid State Technology Volume: 63 Issue: 2s Publication Year: 2020) 

Bunchira Phuchanajita, Aphinant Chantanee, Aphiwat Jata. Chompoonuch Changcharoen 
To use Iddhipada4 of Buddhism principle to quality management for 
graduate education. (Solid State Technology Volume: 63 Issue: 2s Publication 
Year: 2020) 

Bunchira Phuchanajita, Aphinant Chantanee, Aphiwat Jata, Wanchalerm Chantrakul. Study 
Analyzes Results of Compliance with Standard Curriculum, 2015. (Solid State 
Technology Volume: 63 Issue: 2s Publication Year: 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

*********************************** 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.ไพวรรณ  ปุริมาตร 
 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บธ.ม.(การจัดการภาครัฐภาคเอกชน) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)   ๒๕๔๔ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓ การบริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔ การวิจัยเพื่อการจัดการ                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕ การศึกษาอิสระทางการจัดการแนวพุทธ           

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖ การบัญชีเพื่อการจัดการ                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๗ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


๑๐๓ 
 

๘ การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๔.๑ งานวิจัย 
พิชิต ปุริมาตร, พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล, ไพวรรณ ปุริมาตร, พระปลัดสมชาย ปโยโค, พระถนัด วฑฺฒโน 

และพระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท.  “การสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม 
หลักศีล  ๕ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง หมู่บ้านศีล  ๕ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๐.  

พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร, เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม    ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๕๙.    

ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์.  “รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพ่ือรองรับ
การพัฒนาสังคมไทย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๐.  

พรเศรษฐี   วุฒิปัญญาอิสกุล และไพวรรณ ปุริมาตร. “กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๐. 

ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนใน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๑.  

 ๔.๒ บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  
พิชิต ปุริมาตร, พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล, ไพวรรณ ปุริมาตร, พระปลัดสมชาย ปโยโค, พระถนัด วฑฺฒโน 

และพระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท.  “การสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม 
หลักศีล  ๕ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง หมู่บ้านศีล  ๕ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย. ปรับปรุงต้นฉบับการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปที่ 
๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๗๘-๔๙๕.  

 พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร, เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ .  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ภูเก็ต. (๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐) : ๑๘-๒๘. 



๑๐๔ 
 
ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์.  “รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพ่ือรองรับ

การพัฒนาสังคมไทย”. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่   ๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙-
๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) : ๒๓๖-๒๔๕. 

พรเศรษฐี   วุฒิปัญญาอิสกุล และไพวรรณ ปุริมาตร. “กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, 
นครปฐม. (๙-๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) : ๒๕๖-๒๖๕. 

ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนใน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์”. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรับดับชาติครั้งที่ ๓ และ
นานาชาติครั้งที่ ๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน.     
(๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๕-๓๕. 

ไพวรรณ ปุริมาตร. “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา” วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๒. (ธันวาคม ๒๕๖๓) : 
๕๗-๖๘. 

ไพวรรณ ปุริมาตร. “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กับกระบวนทัศน์ในการแกปัญหาวิกฤติทาง
พระพุทธศาสนา”. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๓๔๓-๓๕๖. 

ไพวรรณ ปุริมาตร. “การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรตามหลักพุทธบูรณาการ”. ใน : รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน, น่าน. (๙ กันยายน ๒๕๖๐) : ๔๑๙-๔๒๙. 

พิชิต ปุริมาตร,  ไพวรรณ ปุริมาตร และพระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “เศรษฐกิจฐานรากกับการ
บริหารจัดการตามบทบาทของภาวะผู้น า”. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
MCU Congress ๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.  (๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๓๗-๕๕๐. 

ธนะพัฒน เดชเลิศวรพัฒน, ไพวรรณ ปุริมาตร. “ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”. ใน : รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress ๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.  (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๔๙-๕๖๐ 

พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล , ไพวรรณ ปุริมาตร , ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ , พระครูปลัด นิ เวช ชินวโร                
(จงแจ้งกลาง). การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับทิศทางใหม่ทางการปกครอง. วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์. ปีที ่๗ ฉบับที ่๑. (มกราคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๖. 

ไพวรรณ ปุริมาตร. “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑๒. (ธันวาคม ๒๕๖๓). 



๑๐๕ 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

*********************************** 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
รป.ด. (รัฐศาสตร์)  ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์)   ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การเมืองกับการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และ 

การเลือกตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔ การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นไทย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๕ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ทางการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ การจัดการสาธารณูปการ วิทยาเขตนครราชสีมา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


๑๐๖ 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๔.๑ งานวิจัย  
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และพระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

ของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๒.  

 ๔.๒ บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และพระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

ของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที ่๑๐ ฉบับที ่๑. (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔).  

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. “การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชาสังคมในสังคมไทยและบทบาทต่อสังคมการ
เมืองไทย”. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ ครั้งที่ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๕๖๔-๕๗๔. 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. “การเมืองภาคประชาชน ๔.๐ ในสังคมไทยและบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย”. ใน : 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. (๙ กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๖๘-๑๗๗. 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และไพรัตน์ เอิบส าโรง. “ลักษณะ ความหมาย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง”. ใน : 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙-๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) : ๓๒๙-
๓๓๙ 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. “การปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการรับดับชาติครั้งที่ ๓ และนานาชาติครั้งที่ ๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. (๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๘๐-๕๙๐. 

ชุติพนธ วงษอมรวิทย , เบญญาภา อัจฉฤกษ . “หลักการส าหรับใชตรวจสอบการบริหารรัฐกิ จ”.                  
ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress ๓. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.  (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๓๕๓-๓๖๖. 

พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล , ไพวรรณ ปุริมาตร , ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ , พระครูปลัด นิ เวช ชินวโร                
(จงแจ้งกลาง). “การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับทิศทางใหม่ทางการปกครอง”. วารสารมหาจุฬา
นาครทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที ่๑. (มกราคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๖. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

*********************************** 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๒. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกริก 
Ph.D.(Political Science) ๒๕๓๑ Marathwada University, India 

M.A.(Politics) ๒๕๓๖ Poona University, India 

พธ.บ. (สังคมวิทยา) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

สุรพล สุยะพรหม,รศ.ดร. และคณะ, “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเอง
ของแกนน่าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“, 
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย), กรุงเทพมหานคร. ในปี ๒๕๖๐.  
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๑๐๘ 
 
 ๔.๒ บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑-๑๖. 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด

นนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : 
๙๗-๑๐๖. 

นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล, สุรพล ราชณฑารักษ์, สนธิ์ บางยี่ขัน, สุรพล สุยะพรหม, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที ่๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : ๒๑๓-๒๒๖. 

พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร , สุรพล สุยะพรหม, “รูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี ” วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒-๒ (๒๐๑๘) (พิเศษ) (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗๓-๑๘๓. 

พระครูอุดมธรรมรส อสิญาโณ , ประเสริฐ ธิลาว, สุรพล สุยะพรหม. “บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒-๒ (๒๐๑๘) (พิเศษ) (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๙๑-๓๐๐. 

พระเทพสิงหวราจารย์ โสภณ โสภโณ, พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, สุรพล สุยะ
พรหม. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) : ๑-๑๔. 

พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม การพัฒนาบทบาท
ของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๖๑ – ๗๒. 

พระมหาสราวุธ แสงสี, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม, การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๙๘-๑๐๗. 

พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม, การจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) : ๑๔๘-๑๖๐. 

พระชาญชัย ติสฺสว โส, จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สุรพล สุยะพรหม, การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) : ๒๔๔-๒๕๔. 

ปูน วิเศษศรี; ประณต นันทิยะกุล, สุรพล สุยะพรหม, สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล, การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตามการรับรู้ของประชาชน ในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๒๗-๓๘. 



๑๐๙ 
 
วิจิตร เกิดน้อย; ยุทธนา ปราณีต, สุรพล สุยะพรหม, พรรษา พฤฒยางกูร, พฤติกรรมทางการเมืองในการ

เลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๒๙-๑๓๙. 

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ; สมาน งามสนิท, สุรพล สุยะพรหม, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระ
สอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) : ๑-๑๓. 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, กฤช เพิ่มทันจิตต์, สุรพล สุยะพรหม. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) : ๖๘-๗๙. 

มนตรี พรมวัน, บุญทัน ดอกไธสง, สุรพล สุยะพรหม, รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดเชียงใหม่, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๓) : ๒๒๙-๒๔๓. 
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