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*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
**อาจารยประจําหลักสูตร
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมซึ่งเปนที่ทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวยสํา นักงาน
ภาควิชารัฐศาสตร หองทํางานของอาจารย สํานักงานคณบดี หองทํา งานผูบริหาร หองสมุด หอ ง
อานหนังสือ หองประชุม และหองบรรยาย
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลก โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ มีความสํา คัญ
ตอการพัฒนานวัตกรรมทางดานการบริหารเพื่อใหสอดคลอ งกับความตองการขององคกรภาครัฐและ
เอกชนที่จ ะตอ งขับเคลื่อ นองคก รในกระแสเศรษฐกิจฐานความรูโดยใชทรัพยากรมนุษ ยที่มีทัก ษะ
ทางดานการบริหารและผสานความรูทางพุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีศักยภาพใน
การแขงขันอยูในระดับที่สูง พรอมยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองตอชุมชนและ
สังคมดวย องคประกอบหลักที่สําคัญในการบรรลุจุดหมายดังกลาว คือ การใชบุคลากรที่มีความรูความ
เขาใจในสหสาขาวิชา เชน ผูที่มีความสามารถในการบูรณาการความรูทางดานการบริหาร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนํา การผสมผสานทางความรูเหลา นี้จ ะชวยสงเสริม ใหเกิดการขับ เคลื่อ น
องคกรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปา หมายการพัฒนาประเทศตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ และตอเนื่องมาจนฉบับที่ ๑๐ ในปจจุบัน โดยให
ความสํา คัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรา งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ย นแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย
แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทิศทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกา
ภิวัตน สถานการณดังกลาวนี้ จึงตองการนักพัฒนาที่มีความรูความสามารถ เขา ใจถึงแกนแทของการ
ประยุกตใชอ งคความรูทางดานการบริหารเพื่อ มาทํา หนาที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
ตั้งแตระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศตอไป
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมที่เปลี่ย นแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ ประเทศมีความกาวหนาทางดาน
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เศรษฐกิจ โดยมีตัวบงชี้ ที่สําคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามลําดับ แตในขณะเดีย วกัน กลับพบวาปญหา
ตางๆ ในสังคมที่กอตัว ขึ้นและมีผ ลกระทบตอ ชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความ
รุนแรงในประเทศ ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหา
ดา นการบริหารจัดการที่เกิดจากการใชกฎหมายอยา งไมเป นธรรม ปญ หาการขาดธรรมาภิบาลใน
องคกร และนํา มาสูการที่องคกรกํา กับดูแลดานคุณภาพจําเปนตองเสนอแนวคิดที่ใชสํา หรับกํากับให
องคกรตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ จึงจะรับรองหนวยงาน เชนการใหการรับรองคุณภาพ
หรือการประกันคุณภาพ เปน ปญหาตางๆดังกลาวขางตนลวนแตเปนปจจัยที่ทํา ใหมีความตองการนัก
บริหารที่มศี ักยภาพสูงในการประยุกตความรูทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองคความรูใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือองคความรูทางพุทธศาสนา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาดังกลาว
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสํา คัญและความจํา เปนในการผลิต
บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดา นการบริหารที่มีคุณภาพ มีองคความรูและประสบการณใน
ลักษณะที่เปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการสรางความ
เปนเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย มี ค วามพรอ มทั้ง ทางดา นคณาจารย ครุภัณ ฑ สํา นักงาน ครุภัณ ฑ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร
จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เพื่อเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตรทางดานการบริหารที่ผสมผสานแนวคิด
ทางดา นพุทธศาสนาโดยมุง เนน ให นิสิต มีความรูความเขา ใจในศาสตรดา นดังกลา วในเชิงลึก และ
ผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งใน
การพัฒนากําลังคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศตอไป
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
นอกจากนั้ น ด ว ยนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง เน น การเป น ศู น ย ก ลางการศึก ษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตรที่เปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต ดวยแนวคิดดังกลาวจึง
จําเปนจะตองมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เขาถึงแกนแทของศาสตร เพื่อทํา หนาที่ผ ลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่ถอดองคความรูทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตรทางดานการบริหาร นอกจากนั้นยัง
ตองประกอบดวยความสามารถที่สําคัญไมยิ่งหยอนอันไดแก ทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ
การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและ
ตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ดว ยเหตุผลดังกลา ว
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มาขางตน บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับภาควิชารัฐศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดการสอน
ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นในสถาบัน
๑๓.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอน
ในบางรายวิชาที่เกี่ย วเนื่อ งกับการศึกษาพระไตรปฎกหรือ แกนธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช
อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับหลักสูตรเหลานี้ดวย
๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิช า เพื่อ ทํา หนา ที่ประสานงานกับ ภาควิช า
อาจารย ผูส อน และนิ สิ ต ในการพิจ ารณาข อ กํ า หนดรายวิช า การจัด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผลการดําเนินการ
๑๓.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนการขยาย
การศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถในสาขาวิชาภาวะผูนําเชิงพุทธ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และการปกครองทองถิ่น ใหมีความรูและเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม ทํางานและสื่อสารรว มกับบุคคลอื่นๆ ไดเปนอยา งดี สามารถเรียนรู
และนําแนวคิด ทางดา นการบริหารสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชนตอ สัง คม อันสอดคลองกับการที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปนที่ศึกษาพระไตรปฎก และวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุส ามเณร
และคฤหัสถทั่วไป
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีความรูความเขา ใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ประยุกตเขา กับวิชาการแหง รัฐ ประศาสนศาสตร พรอมกับบูรณาการเขา กับศาสตรสมัยใหมไดอยา ง
กลมกลืน
๑.๒.๒ เพื่อ ผลิต พุทธศาสตรดุษ ฎีบั ณ ฑิต ใหนํา ความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ และเนนถึงความรูคูคุณ ธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความ
ลึกซึ้งดานจิตภาวนา สุขสงบเยือกเย็น แจมใส ใฝรู สรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนพุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิตที่เพียบพรอมที่เปนตนแบบหรือตัวอยางที่ดีใหแกสังคมได
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๑.๒.๓ เพื่อผลิต พุทธศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอ มูล
วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูล จนเกิดองคความรูใหม เพื่อ ความเจริญกา วหนาทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเขากับวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร ตลอดจนพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
๑.จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
มีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
จากหลักสูตรในระดับสากล
กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการขององคกร
ขององคกรภาครัฐและเอกชน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
รวมไปคณะสงฆ
คณะสงฆ
- นําแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
หลักสูตร
- ติดตามความพึงพอใจของผูใช
ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจางอยาง
สม่ําเสมอ
๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - อาจารยทุกคนโดยเฉพาะ
การสอนและบริการวิชาการ
อาจารยใหมตองเขาอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบตางๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหมี
ความรูความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจาง

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชนและ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

จะตองสามารถวัดและ
ความบรรลุผลสําเร็จ
ประเมินผลไดเปนอยางดี
- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก
- สงเสริมใหมีการนําความรูทั้ง
จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และงานวิจัยไปใชจริงเพื่อทํา
ประโยชนใหแกชุมชนและ
คณะสงฆ
หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวา
ดวยการศึกษาภาคฤดูรอนที่ไมขัดกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๑.๒ นิ สิ ตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต องเรีย นรายวิ ชาบุ รพวิชาที่ แสดงถึงความมี อั ต ลักษณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกันในรายวิชา
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ตองเรียนและสอบผานการวัดคุณสมบัติใน ๘ รายวิชา ตอไปนี้
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
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๑.๑.๔ นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวตางประเทศที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศได
๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธเมื่อไดขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบรอยแลว สําหรับ
นิสิตแบบ ๒.๑ ที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖
หนวยกิต มีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยก
เลม) มาใชโดยอนุโลม
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม
นอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบงเปนภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ พฤษภาคม - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ตุลาคม- มีนาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ เปน ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒.๒ ไดรับคา ระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แตม
ยกเวนผูมีประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ
๒.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
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วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะสังคมศาสตรจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยมี
หลักการดังตอไปนี้
๑. ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธที่มีความเปนไปได มีรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็น ดังตอไปนี้
๑.๑ หัวขอวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
๑.๓ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
๑.๔ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย
๑.๖ ปญหาที่ตองการทราบ(ถามี)
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
๑.๙ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๑๐ วิธีดําเนินการวิจัย
๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
๑.๑๒ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๑๓ โครงสรางของวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว)
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
๑.๑๕ ประวัติผูวิจัย
๒. ผูสมัครตองผานการสอบขอเขียนวัดความรูในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๓. ผูสอบผานขอเขียนตองสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธที่เสนอ ตามขอ ๑ และ
ความรูความสามารถดานอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา และ ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/
ขอจํากัดของนิสิต
ปญหาของนิสิตแรกเขา
กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
ขาดความรูพื้นฐานในสาขาวิชา
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ทักษะสถิติการวิจัย
ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหเปนกรณีพิเศษ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก และสรางความคุนเคยกับ
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ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกอบการสอน
การเขียนโครงการวิจัย
จัดคลีนิควิจัยไวใหนิสิตเขาปรึกษาเรื่องการวิจัย
เปนการเฉพาะ
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

๒๕๕๔
๓๐
๐
๐
๐

จํานวนนิสิต(รูป/คน)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๐
๓๐
๓๐
๐
๓๐
๓๐

๒๕๕๘
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ
รายการรับ

๒๕๕๔

ประมาณรายรับในปงบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕๕๘

คาธรรมเนียมการศึกษา
๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐
(๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ป)
รายไดอื่นๆ (สุทธิ)
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐
- รายรับจากงานวิจัย
- การบริการวิชาการ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๘,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗,๖๐๐,๐๐๐
รวม
๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย
ประมาณความตองการในปงบประมาณ
รายการจาย
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
งบดําเนิน การ
- คาตอบแทนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุน (๒ x ๑๐,๑๐๐ x ๑๒)
- คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ
คาเดินทาง คาที่พัก
- คาจัดซื้อหนังสือและวารสาร

๒๔๒,๔๐๐

๒๔๒,๔๐๐

๒๔๒,๔๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๔๒,๔๐๐ ๒๔๒,๔๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
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- คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบพัฒนาบุคลากร

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓,๗๔๒,๔๐๐ ๕,๗๔๒,๔๐๐ ๗,๗๔๒,๔๐๐ ๗,๗๔๒,๔๐๐ ๗,๗๔๒,๔๐๐
* มีพนักงานสายสนับสนุนประจําหลักสูตร ๒ คน

รวม

๒.๗ ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสาร
แยกเลม)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙
(ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
๑) แบบ ๑.๑ ทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธจํานวน ๖๐ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๒ แบบ คือ
๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนแบบการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม ทําวิทยานิพนธนิพนธจํานวน ๕๔ หนว ยกิต และศึกษาวิชาโดยไมนับหนวยกิตจํา นวน ๙
รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามโครงสรางหลักสูตร
๒) หลัก สู ต รแบบ ๒.๑ เปน แผนการศึก ษาที่เ นนการวิจั ย โดยมีก ารทํ า วิท ยานิพ นธ ที่ มี
คุณ ภาพสูง และกอใหเกิดความกา วหนา ทางวิช าการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทํา
วิทยานิพนธไมนอ ยกวา ๓๖ หนว ยกิต ศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา ๒๔ หนว ยกิต โดยทั้งนี้ทาง
หลักสูตร อาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต แบบ ๑.๑ จํานวนหนวยกิต แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหนวยกิต
๙
๑.๒ ไมนับหนวยกิต
(๒๗)
(๑๘)
๒. หมวดวิชาเอก
๙
๓. หมวดวิชาเลือก
๖
๔. วิทยานิพนธ
๕๔
๓๖
รวมทั้งสิ้น
๕๔
๖๐
หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ: (ไมนับหนวยกิต) จํานวน ๙ รายวิชา เปนวิชาพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตจะตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Buddhist University and Thai Society)
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Philosophy of Sciences)
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Studies in Advanced Research Methodology)
๘๐๔ ๑๐๔
สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Advanced Research Methods)
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Policy Sciences)
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Quantitative Analysis)
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Integrated Public Administration )
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Advanced English for Public Administration)
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๐๐๐ ๙๐๖

วิปสสนากรรมฐาน
(Insight Meditation)
๒) วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
(Dissertation)

(๓) ( ๓-๐-๖ )

จํานวน ๕๔ หนวยกิต

๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ : จํานวน ๙ รายวิชา ซึ่ง เปนวิชาพื้นฐานที่นิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต จะตอ ง
ศึกษา โดยกําหนดใหเปนวิชานับหนว ยกิต ๙ หนวยกิต และศึกษาวิชาอื่นๆที่ไมนับหนวยกิต จํานวน
๑๘ หนวยกิต ประกอบดวย
๑.๑ วิชาบังคับนับหนวยกิต จํานวน
๙
หนวยกิต
๘๐๔ ๑๐๙ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Advanced Research Methods)
๘๐๕ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรชั้นสูง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Advanced Research Methodology in Public Administration)

๘๐๕ ๒๐๔

รัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
(Integrated Public Administration)

๑.๒ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
๑๘ หนวยกิต
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
(Seminar on Buddhist University and Thai Society)
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
(Buddhist Philosophy of Sciences)
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร
(Policy Sciences)
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis)
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(Advanced English for Public Administration)
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน

๓ ( ๓-๐-๖ )

(๓) ( ๓-๐-๖ )
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(๓) ( ๓-๐-๖ )
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(Insight Meditation)
๒) หมวดวิชาเอก : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๙
หนวยกิต คือ
๘๐๕ ๒๐๗ ยุทธศาสตรภาวะผูนําในโลกของการเปลี่ยนแปลง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Leadership Strategies in Changing World)
๘๐๕ ๒๑๔ กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Human Resource Management Strategy)
๘๐๕ ๑๓๑ กลยุทธการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Local Administration Strategy)
๓) หมวดวิชาเลือ ก: หลักสูต รพุท ธศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แบง
หมวดวิชาเลือกเปน ๓ กลุมวิชา นิสิตเลือกเรียนเพียง ๑ กลุมวิชา ดังนี้
๓.๑) กลุมวิชาภาวะผูนําเชิงพุทธ (Buddhist Leadership)
๓.๒) กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
๓.๓) กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น (Local Administration)
ดังมีรายละเอียดรายวิชาในแตละกลุมวิชา ดังนี้
๓.๑) หมวดวิชาเลือก: กลุมวิชาภาวะผูนําเชิงพุท ธ: ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต นิสิต
ตองเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
๘๐๕ ๑๐๕ กลยุทธการสรางภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Leadership Creating Strategy)
๘๐๕ ๒๐๖ ธรรมาภิบาลสําหรับการเปนผูนําองคการ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Good Governance for Organizational Leadership )
๘๐๕ ๑๐๘ การวิเคราะหโครงสรางอํานาจและการคนหาผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Power Structure Analysis and Leadership
Methodology)
๘๐๕ ๑๐๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Technology and Information Management for Buddhist
Leadership)
๘๐๕ ๒๑๐ พฤติกรรมศาสตรในการเปนผูน ําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Behavior Science for Buddhist Leadership)
๘๐๕ ๒๑๑ ศึกษาเฉพาะเรื่องภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
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(Selected Studies in Buddhist Leadership)
๘๐๕ ๒๑๒ สัมมนาภาวะผูนําเชิงพุทธ
(Seminar on Buddhist Leadership)

๓ ( ๓-๐-๖ )

๓.๒) หมวดวิชาเลือก: กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย: ไมนอยกวา ๖ หนวย
กิต นิสิตตองเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
๘๐๕ ๑๑๓ ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Good Governance in Human Resource Management)
๘๐๕ ๒๑๕ กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Human Resource Development Strategy)
๘๐๕ ๑๑๖ นโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Public Policy for Human Resource Management)
๘๐๕ ๑๑๗ กลยุทธการบริหารความเสี่ยง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Risk Administration Strategy)
๘๐๕ ๒๑๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Information System for Human Resource Management)
๘๐๕ ๒๑๙ ศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Human Resource Management)
๘๐๕ ๒๓๐ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Human Resource Management)
๓.๓) หมวดวิชาเลือก: กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น: ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต นิสิต
ตองเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
๘๐๕ ๒๓๒ การบริหารการพัฒนาทองถิ่นเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Local Development Administration)
๘๐๕ ๒๓๓ ธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Governance in Local Administration)
๘๐๕ ๑๓๔ การปกครองทองถิ่นสมัยใหม
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Modern Local Administration)
๘๐๕ ๑๓๕ การปกครองทองถิน่ เปรียบเทียบ
๓ ( ๓-๐-๖ )
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(Comparative Local Administration)
๘๐๕ ๒๓๖ กลยุทธความสัมพันธการปกครองสวนทองถิ่นกับระดับชาติ
(Strategic Relationship between National and Local
Administration)
๘๐๕ ๒๓๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องการปกครองทองถิ่น
(Selected Studies in Local Administration)
๘๐๕ ๒๓๘ สัมมนาการปกครองทองถิ่นของไทย
(Seminar on Thai Local Administration)

๓ ( ๓-๐-๖ )

๓ ( ๓-๐-๖ )
๓ ( ๓-๐-๖ )

๔) วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
จํานวน ๓๖ หนวยกิต
(Dissertation)
ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
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๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาค
การศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
๘๐๕ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๓
๓

๐
๐
๐
๐

ศึกษาดวย
ตนเอง
๖
๖
๖
๖

๑๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาค
การศึกษา
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
๖
๖
๑๕

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๓
๓
๓
๓
๓

๐
๐
๐
๐
๐

ศึกษาดวย
ตนเอง
๖
๖
๖
๖
๖
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ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาค
การศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

๑๒
๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาค
การศึกษา
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
๑๒
๑๒
-

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๑๙

ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาค
การศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

๑๒
๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาค
การศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
๑๒
๑๒
-

แบบ ๑.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๒๐

๓.๑.๔.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาค
การศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
๘๐๕ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรชั้น สูง
๘๐๕ ๒๐๔ รัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

(๓)
(๓)
๓
๓

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๓
๓

๐
๐
๐
๐

ศึกษาดวย
ตนเอง
๖
๖
๖
๖

๖
๖

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาค
การศึกษา
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๙ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
วิชาเอก
๘๐๕ ๒๐๗ ยุทธศาสตรภาวะผูนําในโลกของการ
เปลี่ยนแปลง
๘๐๕ ๒๑๔ กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
วิชาเลือก
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๙
๓
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ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาค
การศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
วิชาเอก
๘๐๕ ๑๓๑ กลยุทธการปกครองทองถิ่น
วิชาเลือก
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

(๓)
(๓)

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓

๓

๐

๖

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๙
๖

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาค
การศึกษา
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
(๓)
๑๒
๑๒
๓

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓

๐

ศึกษาดวย
ตนเอง
๖

มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๒๒

ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาค
การศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

๑๒
๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาค
การศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
๑๒
๑๒
-

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง
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๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
(ดูจากภาคผนวก ก)
๓.๒ ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิ
๓.๒.๑. อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

รอง
ศาสตราจารย

ดร.สมพร แสงชัย*

รอง
ศาสตราจารย

ดร.สมาน งามสนิท*

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.สุรพล สุยะพรหม*

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร**

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.ธัชชนันท อิศรเดช**

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

B.A. (Political Science)
M.A, (Government)
Ph.D. (Government)
B.A. (Government)
M.A. (Communication
Arts)
พบ.ด. (การบริหารการ
พัฒนา)
พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห
ศาสตร)
M.A.(Politics)
Ph.D. (Political Science)
พธ.บ.(ครุศาสตร)
M.A.(Politics)
Ph.D. (Political Science)

Arizona State USA
Indiana U. USA
Indiana U. USA

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

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
**อาจารยประจําหลักสูตร
๓.๒.๒. อาจารยพิเศษ
๑) ศ.ดร.กฤต เพิ่มทันจิตต
๒)

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท

๓)

ดร.กุเทพ ใสกระจาง

Chapman U. USA
Loyala U. USA
สถาบันบัณฑิตพัฒ นบ
ริหารศาสตร (นิดา)

ปที่สําเร็จ
๒๕๐๖
๒๕๐๘
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๓
๒๕๓๓

ม.มหาจุฬาฯ
Poona U. India
Marathawada U.
India

๒๕๒๘
๒๕๓๒
๒๕๓๖

ม.มหาจุฬาฯ
Poona U. India
Marathawada U.
India

๒๕๓๒
๒๕๓๕
๒๕๔๒

ม.มหาจุฬาฯ
Marathawada U.
India Marathawada
U. India

๒๕๓๕
๒๕๓๘
๒๕๔๓

ภาระงานบรรยายในหลักสูตร
จํานวน
รายวิชา
ช.ม./
ส.ป.
๑. พุทธปรัชญาแหง
๓ ชม.
ศาสตร
๒. นโยบายศาสตร
๑. สัมมนาการศึกษา
๓ ชม.
คนควาระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูง
๒. การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ
๑. สัมมนามหาวิทยาลัย
๓ ชม.
สงฆกับสังคมไทย
๒. สัมมนารัฐประศาสน
ศาสตรเชิงบูรณาการ
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
๓ ชม.
ประศาสนศาสตรชั้นสูง
๒. รัฐประศาสนศาสตรเชิง
บูรณาการ
๑. สัมมนาเทคนิคการวิจัย ๓ ชม.
ชั้นสูง
๒. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
สําหรับรัฐประศาสน
ศาสตร

Ph.D.(City and Regional Planning),U.S.A.
M.Sc., AIT
แพทยศาสตรบัณฑิต,ม.มหิดล
วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญศัลยศาสตร, U.S.A.
ประกาศนีย บัต รฝกอบรมการแกปญ หาความขัด แยง ,
CANADA
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา),NIDA
M.A.(English Literature),India.
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๔)

ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),มจร.
Ph.D.(Political Science),U.S.A.
M.A. (Political Science),U.S.A.
ร.บ.(การปกครอง),จุฬาฯ

หมายเหตุ : ไมมี
๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
๔.๑ คําอธิบายโดยยอ
การทํา วิทยานิพนธคือ การทํา วิจัยเพื่อความกาวหนา ทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ภายใตการดูแลของคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทํา
วิทยานิพนธของนิสิตแตละคนจนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธและตีพิมพหรือ เผยแพร
ผานสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐประศาสนศาสตรในสาขาวิชา
ตางๆ และผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนที่
นาพึงพอใจ
๔.๓ ชวงเวลา
๔.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ จะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธไดหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
๔.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ จะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมใน
รายวิชาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๔.๓.๓ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ จํานวนไมนอยกวา ๒
ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ทาน
๔.๓.๔ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดตอเมื่อทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใช
เวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
๔.๓.๕ นิสิตแบบ ๒.๑ มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษารายละเอียดครบตามที่กําหนด ได
คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๘ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
๔.๔ การสอบคุณสมบัติ
นิสิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติทั้งขอ เขีย นและปากเปลาภายหลังจากที่ศึกษารายวิชา
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ครบถวน และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํา กวา ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยอยา งนอย ๓ คนเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ใหมี
กรรมการอยางนอย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือ เกี่ย วของกัน ซึ่งมิใชอาจารยที่ปรึกษา และให
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอ ย เกณฑในการสอบผานและ
การสอบแกตัวใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๕๔๙ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุมวิชาที่นิสิตเลือ กเรียน นิสิตตอง
สอบผานขอเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปลาจึงมีสิทธิ์นําเสนอหัวขอ วิทยานิพนธ การประเมินผลการ
สอบขอเขียนและปากเปลาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๕ การสอบปองกันวิทยานิพนธ
นิสิต ต อ งสอบปอ งกันวิ ทยานิ พนธตอ คณะกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพ นธและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธตามที่โครงการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธาน ไดแก คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ทาน
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาและกรรมการสอบวิท ยานิ พนธมี ม ติ ใหนิสิ ต ปรับ ปรุง แก ไ ข
วิทยานิพนธภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการแกไขและนําวิทยานิพนธที่ไดปรับปรุง
แกไขแลวทั้งฉบับใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณา หากคณะกรรมการ
ดังกลาวใหความเห็นชอบและลงนามผลการสอบผาน จึงจะถือวา นิสิตไดสอบปองกันวิทยานิพนธและผาน
การสอบที่สมบูรณเพื่อนําออกเผยแพรตอสาธารณะโดยตีพิมพผลงานดังกลาวในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีการใหความรูถึงการบริห ารที่เนน การใชห ลักธรรม
วิชาชีพ
ทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่
ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติ
๒. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ
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โดยการใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ
ใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย
๓. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีก ารใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในกระบวน
การเรี ย นรู แ ละปฏิ บั ติ ง าน
เช น การใช สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การใช บ ริ ก ารห อ งสมุด ผ า นระบบ
อินเทอรเน็ตทั่วประเทศ
๔. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมี มี ก ารสร า งภาวะความ เป น ผู นํ า โดยเฉพาะกา ร
วินัย
ประยุกตใชแนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงาน
หรือการทําวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานหรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยใน
ตนเอง
๕. ดานบุคลิกภาพ
มุ ง เน น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพภายใน โดยการใช
เครื่องมือ พัฒนาจิตเชิงพุทธ เพื่อใหเกิดปญญา สว น
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย
การเข า สัง คม การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี การเจรจา
สื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
ในระหวา งการเรีย นรู ทั้งทางภาคทฤษฎีและการทํา
การวิจัย
๖. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง
การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจใน
เชิง ลึก สามารถผลิตงานวิจัย ที่มีประโยชนและนําไป
ประยุกตใชงานที่จะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริง
ในเชิงปฏิบัติ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอ นอยา ง
ผูรูในบริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสน
ศาสตรในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวของ
๔.มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของผูอื่น
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอื่นในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย
๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต อยู
ในสังคม และในการวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริย ธรรม ทั้งระหวา งกํา ลังศึกษา และภายหลังสํา เร็จ
การศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้
๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงาน
ตามกําหนด
๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรม
ในการใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม
๓. ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ
๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล
๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณ ฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชดุษฎีบัณฑิต และ
ประเมินจากผูปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม
ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๒. มีค วามสามารถในการใช เ ทคนิ ค การวิจั ย และพั ฒนาเพื่อ หาขอ สรุ ปของปรากฎการณใ น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๓. มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ย นแปลงไปทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกิดคุณคา ตอ
สังคม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑. จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก
ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียนการสอนที่เนน
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หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนให
เกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การ
ตอบคําถาม เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู
๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอ มูลจาก
ผูสอนเพียงวิธีเดียว
๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม
๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน
๕. การทําวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวของและวิทยานิพนธ
๖. การเรียนรูที่เนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และในระดับ
ที่สูงขึ้น
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้
๑. การทดสอบยอย
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค
๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม
๔. การนําเสนอผลงาน
๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน
๖. การสอบประมวลความรู
๗. การสอบวัดคุณสมบัติ
๘. การสอบวิทยานิพนธ
ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใชความเขา ใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการ
ใหมๆที่เกิดขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตร
๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขา ใจใหมๆที่ส รางสรรครวม
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่ศึกษาใน
ขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๓. เนนการเรียนรูที่สามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
เรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา
๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
๓. การนําเสนอผลงาน
๔. การอธิบาย การตอบคําถาม
๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสนตรเพื่อ การแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการไดอยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาที่ซับ ซอ นสูง มากดว ยตนเอง รวมทั้ง วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก รไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซอน
กลยุท ธก ารสอนที่ใ ชพัฒนาการเรีย นรู ดา นทัก ษะความสัมพันธร ะหวา งบุค คล และ ความ
รับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช
กลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัม พันธที่ดีระหวางผูเรียนและ
ผูสอน
๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูต าม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี การมี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอื่นในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางาน

มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓๐

วิจัย
๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
๔. ฝกฝนการวางตัวที่เหมาะสมตอกาลเทศะ
๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวา งกิจกรรมการเรียนการ
สอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง
๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามที่ดี ความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน
การทํางานวิจยั และการรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา
เชื่อ มโยงประเด็นปญ หาที่สํา คัญและซับ ซอ น และเสนอแนะแนวทางการแกไ ขปญหาในดา นตา งๆ
โดยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือ โครงการ
คนควาที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผา นสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหเ กิดผลการเรีย นรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิต ทุกคนตอ งลงทะเบียนเรีย นโดยไมนับหนวยกิต
ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะทั้งดานการวิเคราะห การสื่อ สาร และการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานทั้งเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดย
ใชเทคโนโลยีทั้งดวยตนเองและรวมกับผูอื่น การอภิปราย
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๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้
๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง
๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูต รรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดา นใดบาง (สัมพันธกับ
การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒ ) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ
รอง โดยที่ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอ นอยา ง
ผูรูในบริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐประศาสน
ศาสตรในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวของ
๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของผูอื่น
ดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๒. มีค วามสามารถในการใช เ ทคนิ ค การวิจั ย และพั ฒนาเพื่อ หาขอ สรุ ปของปรากฎการณใ น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๓. มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกิดคุณคาตอ
สังคม
ดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใชความเขา ใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
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ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการ
ใหมๆที่เกิดขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตร
๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขา ใจใหมๆที่ส รางสรรครวม
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่ศึกษาใน
ขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสนตรเพื่อ การแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการไดอยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพื่อการวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาที่ซับ ซอ นสูง มากดว ยตนเอง รวมทั้ง วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก รไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซอน
ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา
เชื่อ มโยงประเด็นปญ หาที่สํา คัญและซับ ซอ น และเสนอแนะแนวทางการแกไ ขปญหาในดา นตา งๆ
โดยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอา น
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิช าการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงการ
คนควาที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

หลักสูต รแบบ ๑.๑
- หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๙ วิชา (ไมนับหนวยกิต )
๘๐๔ ๑๐๑
สัมมนามหาวิท ยาลัยสงฆกับสังคมไทย
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๑๐๒
พุทธปรัชญาแหงศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๑๐๓
สัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๑๐๔
สัมมนาเทคนิคการวิจัยชัน้ สูง
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๕ ๑๐๑
สัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๒๐๖
นโยบายศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๒๐๗
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
(๓) (๓-๐-๖)

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓





















 



















































































































































































































































๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓



















































































































๘๐๔ ๑๐๙
เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๕ ๑๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๕ ๒๐๔
รัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
- แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๑๘ หนวยกิต



















































































































๘๐๔ ๑๐๑
สัมมนามหาวิท ยาลัยสงฆกับสังคมไทย





















 















รายวิชา

๘๐๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๙๐๖
วิปสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
- หมวดวิทยานิพ นธ ๕๔ หนวยกิต
๘๐๐ ๓๐๐
วิท ยานิพนธ
หลักสูต รแบบ ๒.๑

๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

- หมวดวิชาบังคับ
- แบบนับหนวยกิต จํานวน ๙ หนวยกิต
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รายวิชา

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

















































































































































































































































































































๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๑๐๒
พุทธปรัชญาแหงศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๒๐๖
นโยบายศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๔ ๒๐๗
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๙๐๖
วิปสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
- หมวดวิชาเอก ๙ หนวยกิต
๘๐๕ ๒๐๗
ยุท ธศาสตรภาวะผูนําในโลกของการเปลี่ยนแปลง
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๔
กลยุท ธการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุท ธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๓๑
กลยุท ธการปกครองทองถิ่น
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๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๘๐๕ ๑๐๕
กลยุท ธการสรางภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๐๖
ธรรมาภิบาลสําหรับการเปนผูนําองคกร
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๑ ๑๐๘
การวิเคราะหโครงสรางอํานาจและการคนหาผูนําเชิง
พุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๐๙
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผูนําเชิงพุท ธ
๓ ( ๓-๐-๖ )

























































































































































๘๐๕ ๒๑๐
พฤติกรรมศาสตรในการเปนผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๑
ศึกษาเฉพาะเรื่องภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๒
สัมมนาภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )



















































































































รายวิชา

๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓ ( ๓-๐-๖ )
- หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต
๑) กลุมวิชาภาวะผูนําเชิงพุทธ
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๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๘๐๕ ๑๑๓
ธรรมาภิบาลในการบริห ารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๕
กลยุท ธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุท ธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๑๖
นโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๑๗
กลยุท ธการบริหารความเสี่ยง
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๘
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๑๙
ศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๓๐
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย๓ ( ๓-๐-๖ )
๓) กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น











































































































































































































































































๘๐๕ ๒๓๒
การบริห ารการพัฒนาทองถิ่นเชิงพุท ธ
๓ ( ๓-๐-๖ )







































รายวิชา

๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๒) กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษ ย
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๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๘๐๕ ๒๓๓
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๓๔
การปกครองทองถิ่นสมัยใหม
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๑๓๕
การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๓๖
กลยุท ธความสัมพันธการปกครองสวนทองถิ่นกับ
ระดับชาติ
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๓๗
ศึกษาเฉพาะเรื่องการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
๘๐๕ ๒๓๘
สัมมนาการปกครองทองถิ่นของไทย
๓ ( ๓-๐-๖ )
- หมวดวิทยานิพ นธ ๓๖ หนวยกิต





































































































































































































































๘๐๐ ๓๐๐
วิท ยานิพนธ







































รายวิชา

๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม

๒.ดานความรู

๓. ดานทักษะทางปญญา

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยัน
หรือสนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน เปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนอยางนอย
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ จะตอง
สอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออก
ขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และ
การประเมินผลการเรีย นการสอนโดยนิสิต เอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูต ร ใหมี ระบบประกัน
คุณภาพภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปน
ขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูต ร และกระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
๑) สภาวะการไดง านทํา ดุษ ฎีบัณ ฑิต ประเมิ นจากการไดง านทํา ตรงตามสาขาวิชาหรือ ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จ
การศึกษา
๒) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
๓) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใชในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอ มกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๕) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทาง
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การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
๖) ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
- จํานวนสิทธิบัตร
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การประเมินการสํา เร็จการศึกษา เปนไปตามขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขา ใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบดวย
- บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ใหคํา แนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู
และปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ตองสอน และมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางสมประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่รับผิดชอบ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกา และอาจารยใหม โดยการ
สนับดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
๒.๒ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๒.๓ การมีสว นรว มในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
๒.๔ มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๕ สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
จัดใหมีมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทํา รายวิชา) แตละรายวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตร พรอมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการตามรายละเอียดตอไปนี้
- มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- มีอ าจารยประจําหลักสูต รทั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเ ศษ (ผูทรงคุณวุฒิ) อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ (ของสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา) และข อ บัง คับมหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม)
- มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย
- มีการประเมินและวิเคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน
- มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ
โดยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ง เอกสารแยกเลม) ในหัวขอหลัก ดังนี้
- การทําวิทยานิพนธ
- การสอบประมวลความรู
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- การสอบวิทยานิพนธ
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะสัง คมศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการ
จัดการเรีย นการสอนอยา งพอเพีย ง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อ การศึกษาที่สัมพัน ธกับสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ดังนี้
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีตําราภาษาไทย
๑๒,๓๕๕
เลม
ตําราภาษาอังกฤษ
๒,๗๘๓
เลม
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วารสารภาษาไทย
๓๖
ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ
๖
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูลออนไลน
๑๐
ชื่อเรื่อง
นอกจากนี้ ยัง มีสื่อ การศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุดผา นระบบอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ (Journal-Link) และฐานขอ มูล
อิเล็กทรอนิกส
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับหองสมุด กลางในการจัดซื้อหนังสือ และตํา ราที่เกี่ย วของ เพื่อบริการให
อาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ นั้น
อาจารยผูส อนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย และในสวนของคณะฯจะมีการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง เพื่อใหบริการหองสมุดยอยดวย
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด
ประจําคณะสังคมศาสตรและทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํา รา นอกจากนี้มีเจาหนาที่
ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๓.๒. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ เตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ไดดุษฎีบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค
๓.๓. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อ าจารยพิเ ศษหรือ วิทยากรจะตองเปน ผูมีประสบการณต รง หรือ มีวุฒิ
การศึกษาอยางต่ําปริญญาเอก
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๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
๔.๒. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก
๕. การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต
๕.๑. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต ทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพื่อใหนิสิต
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการวิจัย และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมิน
ดานตางๆ เพื่อใหนิสิตไดมีการพัฒนาตนเอง
๕.๒. การอุทธรณของนิสิต
กรณีที่ นิสิ ต มี ความสงสั ย เกี่ย วกั บผลการประเมิ น ในรายวิ ชาใดสามารถที่ จะยื่น คํา รอ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิต
- มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
เปดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป
- มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา)
- มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต เพื่อใหไดขอ มูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดํา เนินงานตามขอ ๑–๕
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรว มในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา
๓. มีร ายละเอีย ดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถา มี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๔. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิน การของรายวิ ช า และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ข องนิสิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู ที่
กําหนดในมคอ.๓ & ๔ (ถา มี) อยางนอยรอ ยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคํา แนะนําดา นการ
จัดการเรียนการสอน
๙. อาจารยประจํา ทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา มี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป สุ ด ท า ย/ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วา มีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตต อบ
จากนิสิต การตอบคําถามของนิสิต ในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอ มูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจ
ได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวา
ผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดํา เนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทํา วิทยานิพนธ ซึ่งอาจารยสามารถ
ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับ
ศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม
๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยัง
ผูใชดุษฎีบัณฑิต
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดํา เนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย ๓ คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควร
เปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็ส ามารถที่จ ะดํา เนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ไดทนั ที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบ
ปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตอยูเสมอ
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ภาคผนวก
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๘๐๔ ๑๐๑

สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Buddhist University and Thai Society)
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีค วามสัมพันธกับสังคมไทยในดา นการผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนา
สง เสริม พระพุท ธศาสนาและบริ การวิช าการแก สัง คม ทํา นุ บํา รุง ศิ ลปวั ฒนธรรม การจัดการศึ กษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิต บัณฑิตใหมีลักษณะที่พึง
ประสงค การจัด งานวิส าขบูชาโลก การเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการ
ดําเนินงานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยแหงนี้มีตอสังคมไทย รวมถึงแนวโนมการพัฒานามหาวิทยาลัยสงฆที่จะพึง
มีในอนาคต
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแหงศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Philosophy of Sciences)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห แ นวคิด พุ ท ธปรัช ญาแห ง ศาสตร ที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู
การแสวงหาความรู การเขาถึงความรู และกระบวนการประยุกตใชปญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
(๓)( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Studies in Advanced Research Methodology)
สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาและมโนทัศนพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูท างรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งแนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ การสรางทฤษฎี ตัวแบบ การกําหนดสมมติฐาน การ
ออกแบบวิจัย การรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัย เพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร หรือเพื่อประโยชนในการบริหารรัฐกิจ
๘๐๔ ๑๐๔
สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Advanced Research Methods)
สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ การฝกหัดเทคนิคตาง ๆ สํา หรับ
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนใหผูศึกษาวิจัยไดนําเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทํา
การวิจัยไดอยางแทจริง
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๘๐๔ ๒๐๖

นโยบายศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Policy Sciences)
ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เนนการพัฒนาและสั่งสมองค
ความรู เพื่อสรางศาสตรของนโยบายสาธารณะและกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ไดแก หลักการ
กระบวนการ การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย รวมถึงกรณีศึกษาการ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Quantitative Analysis)
ศึกษาวิเคราะหการนําวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการกําหนดปญหา การสรางตัว
แบบแทนระบบปญหาการรวบรวมขอมูล หาผลลัพธของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ การ
ตัดสินใจนํา ตัว แบบไปใชง าน รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ ทางการบริห ารโดยใช แบบจํา ลองการ
โปรแกรมเชิงเสน แบบจํา ลองการขนสง แบบจําลองการมอบหมายงาน แบบจําลองจํา นวนเต็ม การ
ตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ แบบจําลองโครงขายงาน แบบจําลอง PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจ
และแบบจํา ลองมารคอฟ แบบจํา ลองแถวคอยและการวิเ คราะหเ ชิงปริมาณเพื่อ การบริ ห ารกิจการ
พระพุทธศาสนา
๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Integrated Public Administration)
สัมมนาเกี่ยวกับองคความรูทางดา นรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม ที่บูร ณาการเขากับ
ศาสตรอื่น ๆ และเนน วิเคราะหอ งคความรูเ กี่ย วกับ กลยุทธการสรา งภาวะผูนํา กลยุทธการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย และกลยุทธการปกครองทองถิ่น
๘๐๕ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรชั้นสูง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Advanced Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาวิเคราะหปรัชญาและมโนทัศนพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
การสรางทฤษฎี ตัวแบบ การกําหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง
และการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัย เพื่อนํามาใชในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร หรือ
เพื่อประโยชนในการบริหารรัฐกิจ
๘๐๕ ๑๐๙
เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Advanced Research Methods)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
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คุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ การฝกหัดเทคนิคตาง ๆ สํา หรับการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนใหผูศึกษาวิจัยไดนําเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทําการ
วิจัยไดอยางแทจริง
๘๐๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Advanced English for Public Administration)
ฝกทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอาน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร และเทคนิคในการอานบทความหรือขอความจากตําราที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นสูงในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต
๘๐๕ ๒๐๔ รัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Integrated Public Administration)
ศึกษาวิเ คราะหองคความรูท างดา นรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม ที่บูร ณาการเขา กับ
ศาสตรอื่น ๆ และเนน วิเคราะหอ งคความรูเ กี่ย วกับ กลยุทธการสรา งภาวะผูนํา กลยุทธการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย และกลยุทธการปกครองทองถิ่น
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Insight Meditation)
ศึกษาวิเคราะหวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยในภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนา
ของ ยุ ค ต น ในพ ระ ไต รป ฎ กแล ะ การ ปฏิ บั ติ ก รร มฐ าน ในคั มภี ร ยุ ค หลั ง เช น วิ มุ ต ติ ม รร ค
วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตาง ๆ ในสังคมไทย
๔๐๗ ๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Public Administration in Buddhism)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดที่สําคัญทางรัฐประศาสนศาสตรที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
ประกอบดว ยเรื่องการบริหารการพัฒนา การจัดองคการ การวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การติดตอ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผูนํา เปนตน และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสน
ศาสตรตามแนวพระพุทธศสนามาประยุกตใชในสังคมไทย
๔๐๗ ๑๐๓ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Public Administration Theory)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดที่สํา คัญ ทางรัฐประศาสนศาสตร เนน ทฤษฎีทางรัฐ ประศาสน
ศาสตรส มัยใหม เนื้อหาของวิชาจะพิจ ารณาถึงขอบขา ยแนวความคิดตาง ๆ ในแงของขอ สมมติฐาน
รูปแบบ คานิยม ปรัชญาของแตละทฤษฎีเปนหลัก
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๔๐๗ ๒๐๓

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร เกณฑเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป การ
สรางทฤษฎีและขอสมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ วิธีการวิเคราะหขอมูล
ตางๆ และวิธีการนําเสนองานวัย โดยใหผูเรียนเขียนโครงรางการวิจยั อยางนอยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง
๘๐๕ ๒๐๗

ยุทธศาสตรภาวะผูนําในโลกของการเปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)
(Leadership Strategies in Changing World)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของโลกาภิวัตนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเปนผูนํา การเปนผูนําเชิงพุทธที่สอดคลองในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักธรรมที่สําคัญ
สําหรับผูนําเชิงพุทธ รูปแบบความคิดสรางสรรค การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคิดเชิงยุทธศาสตร
การใชแนวทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสรา งการกระตุนทางปญญาของผูรว มงาน รูปแบบการเปน
ผูนําที่เชื่อมโยงหลักคุณธรรมมาพัฒนาเปนวัฒนธรรมองคการในกระแสโลกาภิวัตน
๘๐๕ ๒๑๔
กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Human Resource Management Strategy)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ย วกับ การบริห าร การจั ดการและการ
ประสานยุทธศาสตรขององคการใหรองรับดวยกลยุทธดานทรัพยากรมนุษ ย โดยผา นวิสัยทัศน ภารกิจ
และวัตถุประสงคดานทรัพยากรมนุษย อันประกอบดวย การวางแผนกําลังคน การวางแผนอาชีพ การสรร
หาและคัดเลือ ก การฝกอบรมและพัฒนา การจูง ใจ และการธํา รงรักษาทรัพยากรมนุษ ยโดยการจา ย
คาตอบแทนประยุกตเขากับแนวคิดและวิธีการทางพระพุทธศาสนา
๘๐๕ ๑๓๑
กลยุทธการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Local Administration Strategy)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธจากปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจการปกครอง ตลอดจนแนวความคิดที่เกี่ยวของ เชน เรื่องชุมชน อํา นาจและสิทธิของชุมชน การ
สรา งความเขมแข็งของชุมชน (Empowerment) เปนตน โครงสรา งองคการและกระบวนการบริห าร
อํานาจหนาที่และขอบขายความสัมพันธของอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่นดวยกันเอง
และระหวางองคการบริหารทองถิ่นกับรัฐบาล
๘๐๕ ๑๐๕ กลยุทธการสรางภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership Creating Strategy)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผูนํา เชิงพุทธ
โดยบูรณาการเขากับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม ภาวะผูนําเชิงสถานการณ และตัว
แบบภาวะผูนํารวมสมัย จิตวิทยาผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา ลักษณะของผูนําที่ดี การพัฒนาภาวะผูนํา
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ผูนํา กับการตั ดสิน ใจ การฝก ทักษะการนํ า และเครื่อ งมือ สํา หรับ ผูนํา ศึก ษาทฤษฎีการบริห ารเชิ ง
วิทยาศาสตร เชิงมนุษยสัมพัน ธ เชิงพฤติกรรมศาสตร ทฤษฎีการบริห ารจัดการหลังยุคสมัย ใหมและ
แนวคิดรวมสมัย ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาที่เปนสากล และทฤษฎีตามแนวทางพลังของแผนดินและภูมิ
ปญญาทองถิ่นซึ่งมีฐานที่มาของผูนําจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา การประยุกตใชทฤษฎีตาง ๆ ในเชิง
บูรณาการและแนวปฏิบัติเมื่อนํา ทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ศึกษาตัวแบบการประยุกตใช
ทฤษฎีในสถานการณ ตาง ๆ รวบรวมและวิเคราะหงานวิจัยดานภาวะผูนํา การบริหาร และการพัฒนาใน
บริบทตาง ๆ สัมมนาเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัยและทางออกของปญหาที่ตองใชความเปนผูนํา
เชิงพุทธ และแนวโนมดานแนวคิดทฤษฎี พัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของทฤษฎีทั้งสามที่สอดคลอ งกับ
บริบทของวัฒนธรรมที่ดําเนินชีวิตอยูเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย
๘๐๕ ๒๐๖ ธรรมาภิบาลสําหรับการเปนผูนําองคการ
๓(๓-๐-๖)
(Good Governance for Organizational Leadership)
ศึกษาวิเคราะหศึกษาการบริหารงานในองคการโดยการนําหลักธรรมาภิบาล ที่ประกอบดวย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา
มาเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาวิเคราะหการใชหลักธรรมภิบาลสําหรับการเปนผูนําองคการ
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยศึกษาวิเคราะหกรณีตังอยางองคการที่ประสบความสําเร็จใน
การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชไดอยางนาพึงพอใจ
๘๐๕ ๑๐๘ การวิเคราะหโครงสรางอํานาจและการคนหาผูนําเชิงพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Power Structure Analysis and Leadership Methodology)
ศึกษาวิเ คราหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ย วกับความหมายของอํา นาจ การสร า ง
อํานาจในการเปนผูนํา ฐานที่มาของอํานาจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอํานาจในการนํา การกอเกิด
ผูนํา คุณลักษณะของบุคคลกับรูปแบบการนํารูปแบบผูนําอยางเปนทางการและไมมีเปนการ การสูญเสีย
จุดยืนของผูนํา ระเบียบวิธีในการแสวงหาผูนํา ในชุมชน พระสงฆกับบทบาทของการเปนผู นําทางจิต
วิญญาณ
๘๐๕ ๑๐๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผูนําเชิงพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Technology and Information Management for Buddhist Leadership)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศใน
การพัฒนาองคการโดยศึกษาลักษณะและสภาพขององคการ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศ
ในองคการ ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององคการ ศึกษาระบบเครือ ขาย
คอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาระบบอินเตอรเน็ตและระบบกลุมเครือขาย ระบบการคา
ผานระบบอีเลคโทรนิค และผลกระทบ ศึกษาระบบสนับสนุน โดยศึกษากระบวนการปฏิบัติการ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการขอมูล ระบบอัจฉริยะ ศึกษาการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
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สารสนเทศและระบบใหญขององคก ารอัน ประกอบดว ยการวางแผน เศรษฐศาสตรส ารสนเทศ การ
วิเคราะหและออกแบบระบบ และการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
๘๐๕ ๒๑๐ พฤติกรรมศาสตรในการเปนผูนําเชิงพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Behavior Science for Buddhist Leadership)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและผลงานวิจัย ทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรเพื่อ พัฒนาสูความเปนผูนําเชิงพุทธที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนํา
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสวนบุคคลเพื่อการเปนผูนําเชิงพุทธ หลักการพัฒนามนุษยใหเปนคนดี คน
เกง และมีความสุข การเสริมสรางคุณลักษณะที่นาปรารถนาของบุคคลและของกลุม การทํางานรว มกับ
คนอื่นในองคการ ภาวะผูนําตามแนวพุทธกับการผลักดันความสําเร็จขององคการ
๘๐๕ ๒๑๑ ศึกษาเฉพาะเรื่องภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Buddhist Leadership)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงพุทธ เปนการศึกษา
ตามแนวแนะทางภาวะผูนําเชิงพุทธภายใตคําแนะนําของอาจารยประจํารายวิชานี้
๘๐๕ ๒๑๒ สัมมนาภาวะผูนําเชิงพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhist Leadership)
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นทางดา นการเปนผูนําเชิงพุทธ เพื่อ พัฒนาองคการสูความเปน
เลิศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหสอดคลอ งกับวัฒนธรรมองคการ ประเด็นที่เกี่ย วกับการ
จัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู ฝกภาคสนามเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากร เชนการพัฒนา
อุดมคติและทัศนคติตอการปฏิบัติงาน การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การพบผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยน
งาน การสอนงาน การศึกษาดูงาน การเรียนรูจากพี่เลี้ยง การปฏิบัติในงานจริง การศึกษาดวยตนเอง การ
ติดตามผูมีประสบการณ การมอบหมายงาน การฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการและอื่น ๆ การสรางตัว
แบบในการพัฒนาบุคลากร เชน แบบที่ใชองคการเปนฐาน แบบที่ใชบุคคลเปนฐาน แบบที่ใชตําแหนงหรือ
บทบาทหนาที่เปนฐาน แบบที่ใชผูฝกอบรมเปนฐาน เปนตน
๘๐๕ ๑๑๓ ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓( ๓-๐-๖ )
(Good Governance in Human Resource Management)
ศึก ษาวิ เคราะห แนวคิดและการดํ า เนิ นการตามหลั กธรรมาภิบ าลสํ า หรั บ การนํา ไป
ประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งในเรื่องของการวางแผนกําลังคน การสรรหา การพัฒนา
การจูงใจ การธํารงรักษาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะหการใชหลักธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
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๘๐๕ ๒๑๕

กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Human Resource Development Strategy)
ศึกษาวิเคราะหกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ แนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คุณลักษณะและทักษะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เขน การมีวิสัยทัศน การจัดการ
ความเครียด ความเสี่ยง และการหวังผลสัมฤทธิ์ นําเสนอทักษะระหวางบุคคล เชน ความไวตอการรับ
ความรูสึกผูอื่น จูงใจผูอื่น การสื่อสารอยางเหมาะสม การนําเสนออยางมีคุณภาพและการสรา งเครือ ขาย
กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อใชสรางทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ พุทธธรรมในการสราง
กลยุทธเพื่อ พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรา งกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยเพื่อ การบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา
๘๐๕ ๑๑๖ นโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Public Policy for Human Resource Management)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร ประเภทของนโยบาย
สาธารณะ และตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ ทั้ง
ปญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใชนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ เพื่อ การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
การสรางใหองคการมีความสามารถในการแขงขันสูความเปนเลิศ
๘๐๕ ๑๑๗ กลยุทธการบริหารความเสี่ยง
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Risk Administration Strategy)
ศึกษาวิเคราะหกลยุทธการบริหารความเสี่ย งเกี่ยวกับกระบวนการในการระบุวิเคราะห
การประเมิน การดูแ ล การตรวจสอบและการควบคุม ความเสี่ ย งที่ สัม พัน ธกั บกิ จกรรม หน า ที่ และ
กระบวนการทํา งาน เพื่ อ ใหอ งคก ารลดความเสี่ ย ง ลดความเสี ย หายจากความเสี่ ย งมากที่ สุด อั น
เนื่องมาจากภัยที่องคการตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งการแกไขปญหาวิกฤตในภาวะฉุกเฉิน และ
หลักการและวิธีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๘๐๕ ๒๑๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Information System for Human Resource Management)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ย วกับ การนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย โดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม เรื่อ งแนวคิด พื้ นฐานเกี่ ย วกับ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบ
สารสนเทศ ความสัมพันธระหวางองคการและสารสนเทศ องคประกอบของเทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การนํา ระบบสนเทศไปติดตั้ง กลยุทธในการนําระบบ
สารสนเทศไปใช จริยธรรมในการใชขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศตอ องคการ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรมนุษยใหบรรลุตามเปาหมาย
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๘๐๕ ๒๑๙

ศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Human Resource Management)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย เปน
การศึกษาตามแนวแนะทางการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตคําแนะนําของอาจารยประจํารายวิชานี้
๘๐๕ ๒๓๐ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Human Resource Management)
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใชการ
บริหารทรัพยากรมนุษยของไทยเปนกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอ มูล รวมทั้งการนํา เสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสม
๘๐๕ ๒๓๒ การบริหารการพัฒนาทองถิ่นเชิงพุทธ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Local Development Administration)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ย วกับการ
พัฒนาและการบริหารการพัฒนาประเทศ ระบบบริหารรัฐ กิจที่ปรับตัวและบูร ณาการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ การวิเคราะหแผนงานและโครงการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเปนหนวยที่ใชในการวิเคราะหและ
ขอ มูล เชิงประจัก ษ เพื่ อ ประโยชน ในการประยุกตท ฤษฎีไ ปสูการปฏิบั ติ บทบาททางการเมือ งและ
สิ่งแวดลอมทางการเมืองที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ บทบาทของขาราชการและ
ฐานอํานาจในการบริหารรัฐกิจ การเขา ใจบริบทระหวางประเทศ ตลอดจนบทบาทขององคการและนัก
บริหารภาครัฐในการแกไขปญหาของประเทศ
๘๐๕ ๒๓๓

ธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Buddhist Governance in Local Administration)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ย วกับความหมาย แนวความคิดและความ
เปนจริงเกี่ย วกับ Governance ซึ่งไดรับการรื้อฟนและเผยแพรอยา งกวางขวางเพื่อ นํามาใชว างกรอบ
แนวความคิด อธิบายและเสนอแนวทางแกไขปรากฏการณเกี่ยวกับระบบนโยบายและระบบบริหารแผน
ใหม ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิดและความเปนมาของเรื่องธรรมาภิบาล
(Governance) ตลอดจนความพยายามที่จะขับเคลื่อ นและกําหนดมาตรการเพื่อนําความคิดนี้ไปปฏิบัติ
และศึกษาแนวความคิดและความเปนมาเรื่อ งจริย ธรรมในการบริห าร โดยเฉพาะสว นที่เกี่ย วขอ งกับ
บริการสาธารณะ เพื่อชวยผลักดันใหแนวทางธรรมาภิบาลเชิงพุทธใหบรรลุผลเชิงรูปธรรม
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๘๐๕ ๑๓๔

การปกครองทองถิ่นสมัยใหม
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Modern Local Administration)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดสมัยใหมในการจัดการปกครองสวนทองถิ่น เชน
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทอ งถิ่นในระบบเปด การปกครองทองถิ่นที่เนนธรรมาภิบาล การปกครอง
ทองถิ่นที่เนนกลไกตลาดและทรัพยากรภายนอก (Outsourcing) การปกครองทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชน การปกครองทองถิ่นที่เนนความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจสังคม การเมือง และ
การปกครองทองถิ่นที่เนนการแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง เปนตน การศึกษานี้ครอบคลุมไปถึงการทบทวน
แนวความคิดที่สืบทอดกันมา (Conventional Model) ปญหาและความทาทายใหม ตลอดจนการพลวัตร
ไปสูแนวคิดใหม (Rethinking Model) และรูปแบบการปกครองทองถิ่นสมัยใหมที่เปนตัวอยางในปจจุบัน
๘๐๕ ๑๓๕ การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Comparative Local Administration)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบปกครองทอ งถิ่นของไทยกับบาง
ประเทศที่นา สนใจ เชน เปรียบเทีย บระหวางไทยกับอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน ออสเตรเลีย และ
เยอรมนี เปนตน การศึกษาจะเนนการวิเคราะหเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งในมิติตาง ๆ เชน ความ
เหมือ น ความแตกตา ง จุดออ น จุดแข็ง เหตุผ ล ที่ม าและแนวโนมของการจัดรูปแบบและกลไกการ
ปกครองทองถิ่นของประเทศเหลานี้กับประเทศไทย
๘๐๕ ๒๓๖ กลยุทธความสัมพันธการปกครองสวนทองถิ่นกับระดับชาติ
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Strategic Relationship between National and Local Administration)
ศึก ษาวิ เคราะห แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ กลยุท ธ ค วามสั ม พั น ธ ก ารปกครองท อ งสว นถิ่ น กั บ
ระดับชาติ อันประกอบดวย ระบบกฎหมาย โครงสรางการปกครอง องคการปกครองทองถิ่น ประชาชนใน
ทอ งถิ่น การกระจายอํานาจ การมีสว นรวมของประชาชน บทบาทความสัม พันธระหวา งทอ งถิ่นกับ
สวนกลางและภาคประชาชน การตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดบริการในลักษณะตาง ๆ ศึกษาโครงสราง
องคการและกระบวนการบริห าร อํา นาจหนาที่และขอบขา ยความสัมพันธของอํา นาจหนา ที่ร ะหวา ง
องคการบริหารสวนทองถิ่นดวยกันเอง และระหวางองคการบริหารทองถิ่นกับรัฐบาล ในมิติความสัมพันธ
ระดับชาติ
๘๐๕ ๒๓๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องการปกครองทองถิ่น
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Local Administration)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเพิ่ม เติมในหัว ขอที่เ กี่ย วของกับ วิชาการปกครองทอ งถิ่น เปน
การศึกษาตามแนวแนะทางการปกครองทองถิ่นภายใตคําแนะนําของอาจารยประจํารายวิชานี
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๘๐๕ ๒๓๘

สัมมนาการปกครองทองถิ่นของไทย
๓ ( ๓-๐-๖ )
(Seminar on Thai Local Administration)
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการปกครองทองถิ่น โดยใชการปกครอง
ทอ งถิ่น ของไทยเป นกรณีศึ กษา โดยครอบคลุม กระบวนการวิจั ย ทั้ ง หมด คือ วั ต ถุ ประสงค กรอบ
แนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบีย บวิธีวิจัย การวิเคราะหขอ มูล รวมทั้งการนํา เสนอขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและการจัดการปกครองทองถิ่นใหเหมาะสม
๘๐๐ ๓๐๐
วิทยานิพนธ
จํานวน ๓๖ หนวยกิต
(Dissertation)
ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางดานรัฐประศาสนศาสตรที่สามารถ
ประยุกตใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม
ระเบีย บของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอ
วิทยานิพนธ

