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หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร ์
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บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 
 

 
หมวด           หน้า 
 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป        ๓ 
หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร      ๑๐ 
หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  ๑๒  
หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล    ๒๕  
หมวดที ่๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา     ๓๔ 
หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์       ๓๖ 
หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร      ๓๗ 
หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   ๔๒ 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา       ๔๓ 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร            ๕๒
ภาคผนวก ค  คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร      ๖๐ 
ภาคผนวก ง  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร      ๖๒  

    ภาคผนวก จ  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙      ๖๔ 
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  XXXXXXXXXXXXX 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Political Science Program in 
     Buddhistic Local Government 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์) 
  ชื่อย่อ :  ร.ม. (การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Political Science (Buddhistic Local Government) 
    ชื่อย่อ :  M.Pol.Sc. (Buddhistic Local Government) 
๓.  วิชาเอก   :  ไม่มี 
๔.  จ านวนหน่วยกิต  :  ตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ :  หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๕.๒ ภาษาท่ีใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
๖.๑ เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
๖.๓ สภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เดือน 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๒ ปี) 
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๘. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
๘.๑ รับราชการในส่วนการปกครอง 
๘.๒ รับราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ 
๘.๓ นักวิชาการ/นักวิจัย 
๘.๔ นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ 
๘.๕ ผู้บริหารภาครัฐ 
๘.๖ ผู้บริหารภาคเอกชน 
๘.๗ นักธุรกิจ 

 
 
 



๕ 
 

๙. ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ล าดับ 

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา- 
นามสกุล 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ ๓-๔๘๐๑-๐๐๓๘๑-XX-X 
 

อาจารย ์ พระใบฎีกาทวี อภโย 
(ข่ายมณี) 
 

ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพฒันา) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

๒ ๓-๓๓๑๔-๐๐๓๓๕-XX-X 
 

อาจารย ์ พระมหาวิรุธ วิโรจโน 
(นิลเพ็ชร) 

ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

๓ ๓-๓๔๐๗-๐๑๖๕๑-XX-X 
 

อาจารย ์ ชนาธิป ศรีโท ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)       

มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความท้าทายของเทคโนโยโลยีใหม่ๆ เป็นต้น ดังนั้น
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไว้ คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ การ
พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นผลท าให้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) น าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึง น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม รวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  

๑๑.๒ สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจุบัน โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจาก ประชากรวันเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า 
กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง รูปแบบของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุ ขภาพ การ
เรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม เกิดความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้ง
ด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน รวมถึง วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมากขึ้น กล่าวคือ การให้คุณค่ากับความ
สนุกสนาน ความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ขาด
ความรับผิดชอบ และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการ
น าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมน าไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบ
สภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
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จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งเป็นผลท าให้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงานโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้าง
ความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่าง
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม การสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสม พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย ซึ่งจะน าไปสู่
การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) อันได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ การพัฒาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นตัวอย่าง
ด้านความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือชี้น าสังคม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมี ๕ ด้าน 
คือ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 ๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยน
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
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 ๓. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้ เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
๑. สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๓. สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา ๔ สาขาวิชา ต้องศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ ได้แก่ 
๑) สารัตถะในพระไตรปิฎก (Essence in the Tipitaka) ๒) ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน (Theory and 
Practice of Meditation) ๓) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นรายวิชาที่ต้องศึกษาร่วมกัน 
๔ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ๒) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ๓) สาขาวิชาการ
ปกครอง และ ๔) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารหลักสูตร 

๑) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ มีการ
แต่งตัง้กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

๓) แต่งตั้งผู้ประสานงานประจ าหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับ สาขาวิชา อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ในการก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร  

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมี
เหตุผล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 
ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย  เพ่ือสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม น าพัฒนาสังคม 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

๑.๓.๑ เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ มีการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์หลักการและวิธีการทาง
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑.๓.๒ เพ่ือให้บัณฑิตมีศักยภาพเป็นนักบริหารการปกครอง นักวิชาการ หรือนักวิจัย โดย
อาศัยองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาสังคม 

๑.๓.๓ เพ่ือให้บัณฑิตสามารถเผยแพร่หลักทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตาม
แนวพุทธศาสตร์ ในด้านบริการวิชาการ หรือศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
รฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ.ก าหนด 
- เน้นการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
รัฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา 
- ใช้ระยะในการพัฒนาภายใน 
๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปี 

- พัฒนาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์โดยมีพ้ืนฐาน
ทางการปกครองและ
หลักธรรมในพระไตรปิฎก 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  
- ผลการประเมินอาจารย์ที่สอนโดยเน้น
ตามแนวทางการปกครองท้องถิ่นตามแนว
พุทธศาสตร์โดยมีพ้ืนฐานทางการปกครอง
และหลักธรรมในพระไตรปิฎก 
- จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาการบริการ
วิชาการทางรัฐศาสตร์และทางด้าน
พระพุทธศาสนา 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ให้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
 

- บูรณาการรายวิชาใน
หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นตามแนว
พุทธศาสตร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงาน องค์กรของรัฐ
และเอกชน 

- รายวิชาในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ตามแนวพุทธศาสตร์ที่เป็นแบบประยุกต์
และบูรณาการ 
- จ านวนงานวิจัยในหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ตามแนวพุทธศาสตร์ของนักศึกษาที่บูรณา
การกับการท างาน 
- รายงานความพึงพอใจในทักษะความรู้



๑๑ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถในการท างานของบัณฑิต 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 
- แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์ในการน าความรู้ทาง
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ไปใช้ในการท างาน 
- แผนพัฒนาทักษะการใช้หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ทีเ่น้นตามแนว
พระพุทธศาสนา 

- สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้
ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
- อาจารย์ต้องมีความรู้ใน
หลักรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ที่มีความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ตามแนวพุทธศาสตร์ในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 

เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
  ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    เดือน มิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ ๒    เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืนๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญา นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง 

๒) มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
๓) ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็น

นักศกึษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๔) ในกรณีท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม

ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๕) ส าหรับผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชา

ทางรัฐศาสตร์เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๖) มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ๑) นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีต่างสาขาขาดความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 
 ๒) นักศึกษาบรรพชิตที่ใช้วุฒิทางการศึกษาสงฆ์เข้าศึกษาต่อขาดทักษะด้านการวิจัย 
 ๓) นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีต่างสาขาวิชาขาด
ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 

จัดสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 
โดยไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาบรรพชิตที่ใช้วุฒิทางการศึกษาสงฆ์เข้า
ศึกษาต่อขาดทักษะด้านการวิจัย 

จัดการสอนระเบียบวิธีวิจัย ในรายวิชาของหลักสูตร 

นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ จัดการสอนเสริมภาษาอังกฤษ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปีการศึกษา 
 ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
หลักสูตรปริญญาโท        

ชั้นปีที่ ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษารวมทั้ง ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ 
 

 ๒) หลักสูตรแผน ข 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
หลักสูตรปริญญาโท        

ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษารวมทั้ง ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย        

รายละเอียดการประมาณการรายรับ/จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 ๒.๖.๑  ประมาณการรายรับ  

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

ร้อยละ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.ค่าลงทะเบียน และ
บ ารุงการศึกษา 

๔๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒.ค่าข้ึนทะเบียน
นักศึกษา 

๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๓.ค่ารักษาสถานภาพ ๑๐ - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๔ . อุ ด ห นุ น จ า ก รั ฐ 
เงินเดือน* 

๓๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๑๕,๐๐๐ ๔,๕๑๕,๐๐๐ ๓,๑๐๕,๐๐๐ 

*ผ่านระบบมหาวิทยาลัย 
 

 ๒.๖.๒  ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

ร้อยละ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า  

๒๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ 

๒.ค่าจ้างชั่วคราว ๒๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

๓.ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

๓๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔.ค่าหนังสือ วารสาร 
และต ารา 

๑๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕.ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ๑๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๙๗๒,๘๐๐ ๙๗๒,๘๐๐ ๙๗๒,๘๐๐ ๙๗๒,๘๐๐ ๙๗๒,๘๐๐ 
 

หมายเหตุ :  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรแบ่งเป็น ๒ ประเภท  
๑) ภาคปกติ ๓๐,๐๐๐ บาท/รูป/คน/ปี 
๒) ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย ์๔๐,๐๐๐ บาท/รูป/คน/ปี 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษา ใช้ ร ะบบชั้ น เ รี ยน โดย เป็ น ไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยมหามกุฏ  

ราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๕.๕ 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๒ ปี แตไ่ม่เกิน ๕ ปี 
 ๓.๑. หลักสูตร  

๓.๑.๑. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

รายการ 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต (๖) (๖) 
รายวิชาบังคับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต (๓) (๓) 
รายวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า 

- รายวิชาบังคับ (Required Courses) 
- รายวิชาเอก (Major Courses) 
- รายวิชาเลือก (Elective Courses) 

๓๐ 
๙ 

๑๘ 
 ๓ 

๓๖ 
๙ 

๑๘ 
๙ 

วิทยานิพนธ์  (Thesis)  ๑๒ - 
สารนิพนธ์  (Thematic Paper) - ๖ 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๒ ๔๒ 
หมายเหตุ :   

๑) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา GS ๔๗๒๐๓  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐศาสตร์ ในระดับคะแนน S  (Satisfactory) 

๒) นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิตเพ่ิมเติมจ านวน ๒ รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้ 

 รหัสวิชา        รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๑๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 

Introduction to Political Science 
GS ๔๗๑๐๒  ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ    (๓) (๓-๐-๖) 

Introduction to Public Administration 
๓) นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต ทางด้านรัฐศาสตร์ เพ่ิมเติมจ านวน 

๑ รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนี้ 
   รหัสวิชา        รายวิชา หน่วยกิต 
 GS ๔๗๒๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 
   English for Political Scientist 
 
 



๑๖ 
 

 ๓.๑.๓. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) ความหมายของเลขประจ าวิชา 

ล าดับ เลขรหัส หมายถึง 
อักษรล าดับที่ ๑ GS บัณฑิตวิทยาลัย 
เลขล าดับที่ ๑ ๔ ระดับปริญญาโท 
เลขล าดับที่ ๒ ๗ สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ตามแนวพุทธศาสตร์ 
เลขล าดับที่ ๓ ๐ วิชาบังคับ 
เลขล าดับที่ ๓ ๑ วิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 
เลขล าดับที ่๓ ๒ วิชาบังคับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 
เลขล าดับที่ ๓ ๓ วิชาเอก 
เลขล าดับที่ ๓ ๔ วิชาเลือก 
เลขล าดับที่ ๓ ๕ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
เลขล าดับที่ ๔ – ๕ ๐๑ ล าดับวิชา 
 
 

 *ตัวอย่าง GS ๔๗๓๐๗  หมายถงึ  หลักการปกครองท้องถิ่น 
 หมายเหตุ :  GS  หมายถึง   บัณฑิตวิทยาลัย 
     เลข ๔  หมายถึง   ระดับปริญญาโท 
     เลข ๗  หมายถึง  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
     เลข ๓  หมายถึง   วิชาเอก 
     เลข ๐๗ หมายถึง  ล าดับวิชาที่ ๗ 
     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต เช่น  น (บ-ป-ต) 
       ๓ (๓-๐-๖)  
     หมายถึง  ๓  หน่วยกิต 
         ๓ บรรยาย ๓ ชั่วโมง  
         ๐ ไม่มีปฏิบัติ 
         ๖ ศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๓.๑.๔ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
๑) รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิตเพ่ิมเติมจ านวน ๒ รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ในรายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 
  Introduction to Political Science  
GS ๔๗๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ    (๓) (๓-๐-๖) 
  Introduction to Public Administration 
  ๒) รายวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต ใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๒๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์      (๓) (๓-๐-๖) 
 English for Political Scientist 
  ๓) รายวิชาบังคับ 
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต ใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๐๐๔ สารัตถะในพระไตรปิฎก       ๓ (๓-๐-๖) 
 Essence in the Tipitaka 
GS ๔๗๐๐๕ ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
  Theory and Practice of Meditation 
GS ๔๗๐๐๖ ระเบียบวิธีวิจัย        ๓ (๓-๐-๖) 
  Research Methodology 
 ๔) รายวิชาเอก 
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ต้องเรียนรายวิชาเอก จ านวน ๑๘ หน่วยกิต ใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๓๐๗ หลักการปกครองท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
  Principle of Local Government 
GS ๔๗๓๐๘ ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
  Theories of Local Government 
GS ๔๗๓๐๙ ยุทธศาสตร์ในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
  Strategy for Buddhistic Local Government 
GS ๔๗๓๑๐ นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhistic  Local Management Innovation  
 



๑๘ 
 

GS ๔๗๓๑๑ ภาวะผู้น าท้องถิ่น ตามแนวพุทธศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhistic Local Leadership 
GS ๔๗๓๑๒ ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhistic Governance in Local Government 
 ๕) รายวิชาเลือก 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ ต้องเรียนรายวิชาเลือก จ านวน ๓ หน่วยกิต ส าหรับแผน ข ต้องเรียน
รายวิชาเลือก จ านวน ๙ หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๔๑๓ สังคมและการเมืองท้องถิ่น     ๓ (๓-๐-๖) 
  Local Society and Politics  
GS ๔๗๔๑๔ การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
  Local Development Plan Management  
GS ๔๗๔๑๕ การบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
  Risk Management in Buddhistic Local Development 
GS ๔๗๔๑๖ การจัดการคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
  Quality Management in Buddhistic Local Development 
GS ๔๗๔๑๗ การบริหารงบประมาณท้องถิ่น     ๓ (๓-๐-๖) 
  Local Budget Management  
GS ๔๗๔๑๘ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhistic Local Community Development 
GS ๔๗๔๑๙ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ตามแนวพุทธศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhistic Natural Resources and Local Environment Management  
GS ๔๗๔๒๐ เศรษฐกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ  ๓ (๓-๐-๖) 
  Local economy and society according to the royal initiative 
GS ๔๗๔๒๑ กฎหมายในการปกครองท้องถิ่น     ๓ (๓-๐-๖) 
  Laws in Local Government 
 ๖) รายวิชาวิจัย 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และนักศึกษา แผน ข จ านวน ๖ หน่วยกิต 
   รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GS ๔๗๕๒๒ สารนิพนธ์ (แบบ ข )          ๖  
  Thematic Paper 
GS ๔๗๕๒๓ วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒)        ๑๒ 
  Thesis   
 
 
 
 



๑๙ 
 

๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
 

  ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  ๑)  แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  

ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศกึษาที่ ๑ หน่วยกิต บ ป ต 

GS ๔๗๑๐๑ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์* 
Introduction to Political Science 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๑๐๒ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ* 
Introduction to Public Administration 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๒๐๓ 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์* 
English for Political Scientist 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๔ 
 

สารัตถะในพระไตรปิฎก 
Essence in the Tipitaka 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๖ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
Research Methodology 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๐๗ 
 

หลักการปกครองท้องถิ่น 
Principle of Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

รวม ๙    
* ไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต บ ป ต 
GS ๔๗๓๐๘ 
 

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
Theories of Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์ในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Strategy for Buddhistic Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๑๐ 
 

นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic  Local Management Innovation 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๑๑ 
 

ภาวะผู้น าท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic Local Leadership 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๕ 
 

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 
Theory and Practice of Meditation 

๓ ๓ ๐ ๖ 

รวม ๑๕    
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ปีการศึกษาที่ ๒ / ภาคการศกึษาที่ ๑ หน่วยกิต บ ป ต 
GS ๔๗๓๑๒ ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

Buddhistic Governance in Local Government 
๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๕๒๓ 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

๖ - - - 

รวม ๙    
 
 
 

ปีการศึกษาที่ ๒ / ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต บ ป ต 

GS  XXXXX รายวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๕๒๓ 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

๖ - - - 

รวม ๙    
 

  ๒)  แผนการศึกษา แผน ข 

ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศกึษาที่ ๑ หน่วยกิต บ ป ต 

GS ๔๗๑๐๑ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์* 
Introduction to Political Science 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๑๐๒ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ* 
Introduction to Public Administration 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๒๐๓ 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์* 
English for Political Scientist 

(๓) ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๔ 
 

สารัตถะในพระไตรปิฎก 
Essence in the Tipitaka 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๖ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
Research Methodology 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๐๗ 
 

หลักการปกครองท้องถิ่น 
Principle of Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

รวม ๙    
* ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต บ ป ต 
GS ๔๗๓๐๘ 
 

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
Theories of Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์ในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Strategy for Buddhistic Local Government 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๑๐ 
 

นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic  Local Management Innovation 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๓๑๑ 
 

ภาวะผู้น าท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic Local Leadership 

๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๐๐๕ 
 

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 
Theory and Practice of Meditation 

๓ ๓ ๐ ๖ 

รวม ๑๕    
 
 

ปีการศึกษาที่ ๒ / ภาคการศกึษาที่ ๑ หน่วยกิต บ ป ต 
GS ๔๗๓๑๒ ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

Buddhistic Governance in Local Government 
๓ ๓ ๐ ๖ 

GS  XXXXX รายวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

GS  XXXXX รายวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๕๒๒ 
 

สารนิพนธ์ 
Thematic Paper 

๓ - - - 

รวม ๑๒    
 
 

ปีการศึกษาที่ ๒ / ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต บ ป ต 

GS  XXXXX รายวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

GS ๔๗๕๒๒ 
 

สารนิพนธ์ 
Thematic Paper 

๓ - - - 

รวม ๖    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๓.๑.๖ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
ล าดับ 

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา- 
นามสกุล 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ ๓-๔๘๐๑-๐๐๓๘๑-XX-X 
 

อาจารย ์ *พระใบฎีกาทวี อภโย 
(ข่ายมณี) 
 

ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพฒันา) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

๒ ๓-๓๓๑๔-๐๐๓๓๕-XX-X 
 

อาจารย ์ *พระมหาวิรุธ วิโรจโน 
(นิลเพ็ชร) 

ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

๓ ๓-๓๔๐๗-๐๑๖๕๑-XX-X 
 

อาจารย ์ *ชนาธิป ศรีโท ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)       

มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

๔ ๓-๔๐๑๘-๐๐๔๑๕-XX-X 
 

อาจารย ์ อภิชิต เหมือยไธสง รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 

๕ ๓-๔๐๑๖-๐๐๒๗๐-XX-X 
 

อาจารย ์   อาทิตย์ ผ่านพูล รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ศศ.ม. (ศาสนาและปรชัญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรชัญา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 

หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



๒๓ 
 

๓.๑.๑๑ รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
๑) อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ พระใบฎีกาทวี อภโย (ข่ายมณ)ี ร.ด. รัฐศาสตร์ อาจารย์ 
๒ พระมหาวิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร) ร.ด. รัฐศาสตร์ อาจารย์ 
๓ ชนาธิป ศรีโท ร.ด. รัฐศาสตร์ อาจารย์ 
๔ อภิชิต เหมือยไธสง รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 
๕ อาทิตย์ ผ่านพูล รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 

 
 

๒) อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ นายสิทธิพร เกษจ้อย Ph.D. Sociology อาจารย์ 
๒ นายภัทรชัย  อุทาพันธ์ Ph.D. Philosophy อาจารย์ 
๓ นายจักรี  ศรีจารุเมธีญาณ รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 
๔ พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ศน.ด. พุทธศาสน์ศึกษา อาจารย์ 
๕ นายประชัน  ชะชิกุล ศน.ด. พุทธศาสนาและปรัชญา อาจารย์ 
๖ นายจักรวาล  สุขไมตรี พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 

 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
 หลักสูตรนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกรูป/
คน ต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน 
 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษาต้องรู้จักพัฒนากายภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา สามารถรู้ทันอารมณ์ที่เกิด
ขึ้นกับจิตและสามารถที่จะสงบระงับอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นได้  
 ๔.๒ ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 

เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

แบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา คือ เช้า บ่าย และเย็น เป็นระยะเวลา ๑๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
เมษายน ของทุกปีการศึกษา รายละเอียดเป็นไปตามก าหนดการของการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมฐานเข้มข้น  
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

๑) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ แผน ก 
แบบ ก ๒ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้ารับฟังบรรยายในรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา GS ๔๗๐๐๖ 
ระเบียบวิธีวิจัย เมื่อผ่านการศึกษาไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา นักศึกษาจึงสามารถเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับความต้องการท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้
อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ แผน ข 
เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้ารับฟังบรรยายในรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา GS ๔๗๐๐๖ ระเบียบวิธีวิจัย เมื่อ



๒๔ 
 

ผ่านการศึกษาไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา นักศึกษาจึงสามารถเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ได้ เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีวิจัยและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับความต้องการท าสารนิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการท างานวิจัย เช่น 
๑) มีองค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ 
๒) สามารถสืบค้นข้อมูลจากพระไตรปิฎกได้ 
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
๔) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
๕) สามารถสรุปและน าเสนองานวิจัยด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน 

๕.๓ ช่วงเวลา  
๑) นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒  เริ่มภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษาที่ ๒ 
๒) นักศึกษาแผน ข เริ่มภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษาที่ ๒ 

 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต : 
๑) นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ แต่ละภาคการศึกษา ๖ หน่วยกิต รวม ๑๒ หน่วยกิต 
๒) นักศึกษาแผน ข  แต่ละภาคการศึกษา ๓ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต 

 ๕.๕ การเตรียมการ  
 ๑) อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยให้นักศึกษา
เป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
 ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 ๓) นักศึกษามีคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและอุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน มีดังนี ้
๑) ประเมินคุณภาพโครงสร้างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยอาจารย์ประจ าวิชาและ อาจารย์ที่

ปรึกษา 
๒) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

ก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกบทและให้บันทึกไว้ในสมุดรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และมีรายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง 

๓) ประเมินผล ความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ (Format) 
ระเบียบวิธีวิจัยและคู่มือการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

๔) ประเมินผลขั้นตอนสุดท้าย คือ การเข้าสอบปากเปล่า (Oral Examination) โดยนักศึกษา
น าเสนอผลการวิจัยให้ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่า ๓ รูป/คน ซึ่งรวมอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย โดยมีผลการสอบเป็น ดีมาก 
(Very Good) ดี (Good) ผ่าน (Pass) และ ตก (Fail) เป็นเกณฑ์ ๔ ระดับ 

 
 



๒๕ 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ที ่ ลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนักศึกษา 
๑ มีบุคลิกภาพที่ดี ฝึกอบรมสมาธิ เพ่ือให้นักศึกษามีความสงบเรียบร้อยทางกาย 

วาจา ใจ มีการสอดแทรกภาวะผู้น าทางการปกครองที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  

๒ เป็นแบบอย่างในสังคม 
 

พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม มีรายวิชาที่เสริมสร้างคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคมตามสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

๓ มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการมุ่งเน้นคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาและกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้น โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ทุกข้ันตอน 

๔ มีความเข้าใจชีวิตและสังคม ฝึก ให้ นั กศึ กษามองชี วิ ตและสั งคมในแง่บวก  มี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคม ในรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เข้าใจชีวิตและสังคม คือ การแสดงความเห็นในแต่ละวิชาโดย
ยึดหลักการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ 

ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพ 
๑.๒ มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
๑.๓ มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ทุกวิชาเน้นทางด้านการ
อบรมตนเองในฐานะบุคคลที่
เด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒ ฝึกฝนการให้รู้ จั กใช้
คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรในทุกสาขาอาชีพให้
มีคุณธรรมได้ 
๑ .๓  มุ่ ง เ น้ นความมี วิ นั ย 
ความซื่ อสั ตย์  และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
๑ . ๔  ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ มี จิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ  ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
หลักสังคหวัตถุ และพรหม
วิหารธรรมในการบริหารงาน  

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชาต่างๆ 
๑.๒ ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือน
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอน 
๑.๓ ประเมินด้วยการสัมภาษณ์ 
๑.๔ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 

 



๒๖ 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 โดยอบรมให้ ใช้ คว ามรั ก 
ความเข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน 
มีจิตอาสา ชื่นชมกันและกัน 
และกล้าท ากล้ารับ 

 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญทางรัฐศาสตร์ 
๒.๒ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้
ทางรัฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการ 
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
๒.๔ ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ เน้นการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ทางรั ฐศาสตร์ และให้ น า
หลักการทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใ์ช้ 
๒.๒ ให้นักศึกษาน าหลักการ
และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ เปรียบเทียบการ
สถานการณ์ปัจจุบันน ามา
ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 
๒.๓ ให้นักศึกษาน าความรู้
ทางรัฐศาสตร์ที่ได้รับน าไป
บูรณาการในการท างานเพ่ือ
แก้ไขปัญหา โดยการน าเสนอ
ที่ประยุกต์ใช้หลักธรรมเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
การเมืองการปกครองใน 
ยุคปัจจุบัน 
๒.๔ ฝึกให้นักศึกษาเข้าใจถึง
กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ
และให้ปฏิบัติในฐานะที่เป็น
บุคคลที่ผู้อยู่ภายใต้ระบบอัน
เดียวกัน 

๒. ด้านความรู้ 
๒ .๑  ปร ะ เมิ นด้ ว ยการน า เ สนอ
หลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ได้
น า เ สนอพร้ อมกั บการประยุ ก ต์
หลักธรรมเข้ามาใช้ในทางทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ 
๒.๒ ประเมินด้วยการสังเกต 
๒.๓ ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
๒.๔ ประเมินด้วยแบบประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในขณะเรียน 
๒.๕ ประเมินด้วยประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้
และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ มอบหมายให้ มี การ
สื บค้น  ตี ความ  และการ
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓ . ๑  ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย แ บ บ
สัมภาษณ์โดยใช้บทบาทสมมติ 
๓.๒ ใช้แบบการสังเกตการท างาน
อย่างเป็นระบบจากการท ารายงาน
หรือน าเสนอผลงาน 

 



๒๗ 
 

ผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๓.๒ สามารถคิดวิ เคราะห์  และริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบ 
การณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างาน
ได้  
๓.๓ สามารถวางแผนการท างานและการ
บริหารจัดการงานได ้

๓ . ๒  ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ รู้ จั ก คิ ด
วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะคิ ด ริ เ ริ่ ม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  โ ด ย ใ ช้
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ไขปัญหา 
๓.๓ ฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
วางแผนการท างาน และการ
บริ หา รจั ดการอย่ า ง เป็ น
ระบบ 

๓.๓ แบบประเมินแบบเชื่ อมโยง
ศาสตร์โดยมีรัฐศาสตร์เป็นหลัก  
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิ เคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
๔.๒ ตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ ฝึกฝนในการแสดงออก
ทางหลักวิชาการ ด้วยเหตุ
และผล 
๔.๒ ค้นหาจุดร่วม สงวนจุด
ต่างในแต่ละประเด็นปัญหา 
น าจุดร่วมมาใช้ในการท างาน
ร่วมกัน 
๔.๓ จัดฝึกกิจกรรมร่วมกัน 
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นักศึกษากับสถาบัน  

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ เวทีแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 
ทั้งการน าเสนอแบบอภิปราย เสวนา และ
ที่เป็นเอกสาร 
๔.๒ ประเมินจากความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรม 
๔.๓ ประเมินโดยสังเกตความมุ่งมั่น
ตั้ ง ใจ ในการ เรี ยนร่ วมกันอย่ างมี
ความสุข 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อสา รและการ ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 
๕.๑ มีความสามารถในการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
๕.๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพได้ 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ใช้หลักการ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการตีความหลัก 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา
เข้ามประยุกต์ใช้กับหลักทาง
รัฐศาสตร์ อธิบายอย่างเป็น
ระบบ 
๕.๒ อบรมการใช้สื่อสารสนเทศ
และการแสดงความเห็นผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ แบบประเมินวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
๕..๒  แบบทดสอบการเรียนการสอนในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทาง
รัฐศาสตร์ 

 



๒๘ 
 

ผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๖. ด้านทักษะการด าเนินชีวิตตามแนว
พุทธ 
๖.๑ มีระเบียบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาว
พุทธ 
๖.๒ มีความสามัคคี มีจิตตั้งมั่นในความ 
ถูกต้องและความดี 
๖ . ๓  มี ก า รบ า เ พ็ญประ โ ยชน์  มี จิ ต
ส าธ า รณะ  รู้ จั ก ใ ช้ ค ว าม รู้ ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม 

๖. ด้านทักษะการด าเนิน
ชีวิตตามแนวพุทธ 
๖.๑ ฝึกความมีระเบียบวินัย
ในหน้าที่ของตนเอง 
๖.๒ เน้นการท างานร่วมกัน
และยึดมั่นในความถูกต้อง 
๖.๓ เน้นการท างานเ พ่ือ
ส่วนรวม และการปฏิบัติตน
ตามหลักสัปปุริสธรรม 

๖. ด้านทักษะการด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ 
๖.๑ มีคะแนนความประพฤต ิ
๖.๒ มีการสั ง เกตพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
๖.๓ แบบประเมินตามโครงการและ
กิจกรรม 

 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Local Government) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบมีความหมาย ดังนี้ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
 ๑.๒ มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ๑.๓ มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ด้านความรู้ 
 ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญทางรัฐศาสตร์ 
 ๒.๒ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
 ๒.๔ ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑ สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ

แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ

แก้ปัญหาการท างานได้ 
 ๓.๓ สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุ่ม 
 ๔.๒ ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ดี 
 ๔.๓ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์หรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
 ๕.๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร 

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาชีพได้  

๖. ด้านทักษะการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธ 
 ๖.๑ มีระเบียบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ 
 ๖.๒ มีความสามัคคี มีจิตตั้งมั่นในความถูกต้องและความดี 
 ๖.๓ มีการบ าเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้ความรู้ตามหลักสัปปุริสธรรม  



๓๐ 
 

๔. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 

 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ 

 

 ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต                   

GS ๔๗๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

GS ๔๗๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

รายวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต                   

GS ๔๗๒๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

รายวิชาบังคับ                   

GS ๔๗๐๐๔ สารัตถะในพระไตรปิฎก         ○          

GS ๔๗๐๐๕ ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน                   

GS ๔๗๐๐๖ ระเบียบวิธีวิจัย                   



๓๑ 
 

 
 

รายวิชา 

 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ 

 

 ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รายวิชาเอก                   

GS ๔๗๓๐๗ หลักการปกครองท้องถิ่น  ○ ● ●   ● ○ ○ ●  ● ○  ● ●  ● 

GS ๔๗๓๐๘ ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ● ○ ○ ●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

GS ๔๗๓๐๙ ยุทธศาสตร์ในการปกครองท้องถิ่น 
ตามแนวพุทธศาสตร์ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

GS ๔๗๓๑๐ นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่น 
ตามแนวพุทธศาสตร์ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

GS ๔๗๓๑๑ ภาวะผู้น าท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ●    ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

GS ๔๗๓๑๒ ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น 
ตามแนวพุทธศาสตร์ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

รายวิชาเลือก                   

GS ๔๗๔๑๓ สังคมและการเมืองท้องถิ่น  ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

GS ๔๗๔๑๔ การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 



๓๒ 
 

 
 

รายวิชา 

 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ 

 

 ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

GS ๔๗๔๑๕ การบริหารความเสี่ยงในการพัฒนา 
                ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● 

GS ๔๗๔๑๖ การจัดการคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
                ตามแนวพุทธศาสตร์ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

GS ๔๗๔๑๗ การบริหารงบประมาณท้องถิ่น ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 
GS ๔๗๔๑๘ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ตามแนวพุทธศาสตร์ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

GS ๔๗๔๑๙ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ตามแนวพุทธศาสตร์ 
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 

GS ๔๗๔๒๐ เศรษฐกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่นตาม 
                แนวพระราชด าริ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

GS ๔๗๔๒๑ กฎหมายในการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 

● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 



๓๓ 
 

 
 

รายวิชา 

 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ 

 

 ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รายวิชาวิจัย                   

GS ๔๗๕๒๒ สารนิพนธ์ (แผน ข )                   

GS ๔๗๕๒๓ วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒)                   



๓๔ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การให้เกรด คะแนน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
ในกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามล าดับ ดังนี้ 
๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่เป็นนักศึกษา 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเป็นกรรมการด้วย 

๒) ก าหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนการทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
๓) สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
๔) สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา 
๕) การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนนที่ได้รับโดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยกลางของทุกสาขาวิชา 

๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา 
๑) ประเมินจากการได้งานของนักศึกษา 
๒) ประเมินจากความพึงพอใจของการท างานในหน่วยงาน 
๓) ประเมินจากต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงาน 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒    

๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และสอบได้ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ 
ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๒) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

๓) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๔) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๓.๒ แผน ข  
๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

๒) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

๓) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
สารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๔) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๖ 
 

 หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
๑.๑ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และให้รับทราบ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน 
๑.๒ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ

การศึกษาระดับมหาบัณฑิต รายละเอียดหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และกิจกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑.๓ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

๑.๔ ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา และประเมินการสอนของ
อาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑ จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอน และวิธีการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน 

๒.๑.๒ ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การ
ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

๒.๑.๓ ฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
๒.๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ การวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ

อบรมระยะสั้นในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ   
 ๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

๒.๒.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ 

๒.๒.๓ จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ  
๒.๒.๔ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ อาทิ การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน  
๑.๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๕ คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

๑ หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
๑.๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

๑.๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๑.๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  ๑) อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
 ๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
 ๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑.๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ๑) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
 ๒) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑.๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 ๑) เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
 ๒) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑.๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑) อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
 ๒) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑.๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาแผน ก ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือ สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๑.๙ ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๑) วิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีสัดส่วนอาจารย์ ๑ รูป/คน ต่อนักศึกษา ๕ รูป/คน 
 ๒) การค้นคว้าอิสระ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์มีสัดส่วนอาจารย์ ๑ รูป/คน ต่อนักศึกษา ๑๕ รูป/คน หากเป็นที่
ปรึกษาทั้ง ๒ ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ รูป/คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ท า 
สารนิพนธ์ ๓ รูป/คน 



๓๘ 
 

๑.๑๐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมออย่างน้อย ๑ เรื่องในรอบ ๕ ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 ๑.๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน ๕ ปี โดยต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖ 

๑.๑๒ การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ – ๕ ด าเนินการ
ทุกตัว 
๒. บัณฑิต 

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

มีระบบติดตามส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๓. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าว
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ การรับนักศึกษา 
 -  มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 -  มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 -  มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 -  มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 -  มีการท ารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา 
 -  มีการท าบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 -  มีการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

๔. อาจารย ์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 -  มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 -  มีระบบการบริหารอาจารย์ 
 -  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
 -  มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 



๓๙ 
 

 -  มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 -  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ  

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 -  มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ 
 -  มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร และมีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 -  มีระบบกลไกและหลักคิดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 -  มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการก าหนดผู้สอน ให้เป็นไป
ตามหลักสูตร 
 -  มีระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
การจัดการเรียนการสอน 
 -  มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 -  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 -  มีการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 -  มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 -  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 -  มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ 
และ มคอ.๗) 
 -  มีการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 -  ระบบการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา มีห้องให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 



๔๐ 
 

 -  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องค้นคว้า
วิทยานิพนธ์ มีระบบค้นคว้าหนังสือ 
 -  มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑ – 

๕ ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖ – 
๑๒) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของตัวบ่งชี้รวม พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ  ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

๒.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

๓.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.๕ 
และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๕.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X 
 

X 
 

X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X 
 

X 
 

X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X X 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก  คะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X X 



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕  จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ ๑-๕) ในแต่ละปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

๑) การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะก่อนการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
๒) ประเมินหลังจากที่ได้น ากลยุทธ์ไปใช้แลว้  โดยแบบประเมินรายวชิาและตลอดหลักสูตรจากนักศึกษา 
๓) ประเมินหลังจากท่ีได้น ากลยุทธ์ไปใช้แล้ว โดยแบบประเมินรายวิชาและตลอดหลักสูตร

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

๑) การประเมินของนักศึกษาแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
๒) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓) ประเมินโดยการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน

และจากมหาวิทยาลัยอื่น  
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถประเมินได้จาก 

๑) ความรู้ความสามารถของนักศึกษาปีสุดท้าย 
๒) การท างานของนักศึกษา 
๓) ความพึงพอใจของนายจ้าง 
๔) การด าเนินชีวิตที่เป็นสุขทั้งส่วนตนและสังคม 
๕) ความต้องการของผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร 
๖) จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประเมินของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ รวมทั้งการผ่านการ
ประกันคุณภาพภายในด้วย 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร (Peer Evaluation Committee) ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ 
ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

๔.๒ จัดสัมมนาระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๔.๓ เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาหลักสูตรและเสนอแนะการบริหารหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป  
 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
๑) รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๑๐๑ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    
Introduction to Political Science 

(๓) (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของรัฐศาสตร์และ
องค์ประกอบของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน แนวคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง และศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด 
และขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงนโยบายสาธารณะ การจัด
องค์กร ภาวะผู้น า และการควบคุมทางการบริหารงาน 
To study the meaning, theory, concept and scope of political 
science, state and state components, relationship between state 
and  citizens, political concept and ideal, political institution, 
political party, pressure group and election, meaning, theory, 
concept and scope of public administration, public policy, 
organization management, leadership and management control 
 

 

GS ๔๗๑๐๒ 
 

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ    (๓) (๓-๐-๖) 
Introduction to Public Administration 

(๓) (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี  แนวความคิด และขอบเขตของรัฐกิจ รวมทั้ง
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหาร  การบริหาร
รัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับการพัฒนา  การจัดและปรับปรุง
องค์การของรัฐ    การวางแผน  การอ านวยการ  การประสานงานและการ
ติดตามผลงาน ผู้น า และให้มีการศึกษาการบริหารราชการของประเทศไทย 
To study the meanings, theories, concepts and scope of the 
public affairs including administrative state policy, evolution of 
administration, public administration and business 
administration, administration and development; organizing  
and improving public organizations; planning, directing, 
coordinating and monitoring performances of public 
organizations, leaders and to study public administration of 
Thailand 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 
 

๒) รายวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๒๐๓ 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
English for Political Scientist 

(๓) (๓-๐-๖) 

 ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษประเภทบทความ หรือเอกสารทางด้านวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ สามารถจับประเด็นความส าคัญๆ เข้าใจรายละเอียด และ
มองเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องความคิดและ ข้อเท็จจริงต่างๆ เน้นความ
เข้าใจการตีความและการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 
To read English articles and documents in the field of political 
science in order to comprehend important contents and 
concepts together with their structural fabrics, with a special 
emphasis on interpretation and summerization skills 
 

 

๓) รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๐๐๔ 
 

สารัตถะในพระไตรปฎิก 
Essence in the Tipitaka 

 ๓ (๓-๐-๖) 

 แนวคิดจากการบัญญัติสิกขาบท ความส าคัญแห่งสิกขาบทในพระวินัยปิฎก หลัก
ปรัชญาส าคัญในพระสุตตันปิฎก แนวทางปฏิบัติ การด ารงตนเพ่ือความสุขและ
ความหลุดพ้น และหลักปรมัตถธรรมในพระอภิธรรมปิฎก 
To study the concept of the enactment of training rules and 
their essentials in Vinaya Pitaka, prominent philosophy in the 
Suttanta Pitaka,  practical prinviples for living a blissful life and 
salvation, and  the principles of absolute truth in the 
Abhidhamma Pitaka  
 

 

GS ๔๗๐๐๕ 
 

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน  
Theory and Practice of Meditation 

 ๓ (๓-๐-๖) 

 วิ เคราะห์ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติก รรมฐานทางพระพุทธศาสนา 
เปรียบเทียบวิธีเหล่านั้น ประโยชน์จากการปฏิบัติกรรมฐาน และกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติในส านักกรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยหรือวิทยาเขตก าหนด 
To analyze and compare theories and practical methods  of 
meditation in Buddhism, advantages of meditation, and 
meditation field work as assigned 
 
 

 



๔๖ 
 

GS ๔๗๐๐๖ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
To study concepts and procedures of quantitative and qualitative 
researches 
 

 

๔) รายวิชาเอก 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๓๐๗ 
 

หลักการปกครองท้องถิ่น 
Principle of Local Government 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิ เคราะห์แนวคิด หลักการ รูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น  การถ่ายโอน
อ านาจการบริหารรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยแวดล้อมทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมที่มีผลกระทบต่อการปกครองท้องถิ่น  การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาและ
แนวทางในการการปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
To study and analyze  the concepts, principles and types of 
local administration, relations of local and central government, 
transferring the administrative power to the local government 
organizations, the impacts of political, economical and social 
surrounding factors to local government, participation of 
people in local government, problems and guidelines for local 
government in the future 
 

 

GS ๔๗๓๐๘ 
 

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
Theories of Local Government 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ของนักคิดและ
ปรัชญาการเมืองตะวันตกและตะวันออก รวมถึงส านักศึกษาต่างๆ  ที่
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และอิทธิพลของแนวคิดที่มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น รวมถึงใช้แนวคิดเหล่านั้นเพ่ือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ใน
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 
To study and analyze the local government theoris of Western 
and Eastern political thinkers, philosophers and schools 
relating to local government, influence of the concepts on 
local government, implementing those concepts to 
understand current phenomena in local government 
 
 

 



๔๗ 
 

GS ๔๗๓๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์ในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Strategy for Buddhistic local government 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ความหมาย รูปแบบและกระบวนการของการ
จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนวัตกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงเชื่อมโยงไปถึงการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
To study and analyze the concepts, meanings, patterns and 
processes of creating strategies for Buddhistic local 
government focusing on case-based learning and relevant 
researches, and innovations in strategic plans connecting to 
the management of local development plans 
 

 

GS ๔๗๓๑๐ 
 

นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic  Local Management Innovation 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ
ของการจัดการท้องถิ่น ทั้งในมิติของโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มนีวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นตามแนวพุทธ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 
To study and analyze concepts, theories, meanings, 
importance, and elements of local management in the 
dimensions of the organizational structure, administration 
system, and human resource management with effective 
Buddhistic local management innovation and response the 
needs of local people 
 

 

GS ๔๗๓๑๑ 
 

ภาวะผู้น าท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic Local Leadership 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะ ประเภทของผู้น า และภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการ
ปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ เทคนิควิธีการบริหารงานและการ
ประสานงานของผู้น า ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
To study and analyze characteristics and types of leaders and 
leadership supporting Buddhistic local government, techniques 
of administration and coordination of leaders in conflict 
management and strengthening the local community for 
stability, prosperity and sustainability 
 

 



๔๘ 
 

GS ๔๗๓๑๒ 
 

ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhistic Governance in Local Government 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการน าธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และปรับประยุกต์ใช้กับบทบาท 
หน้าที่ของหน่วยปกครองท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
To study and analyze the concepts and principles of applying 
good governance to Buddhistic local government and adapting 
with the roles in local government units, local personel, and 
the good practice in local government in order to maximize 
the benefits for local people 
 

 

๕) รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๔๑๓ 
 

สังคมและการเมืองท้องถิ่น 
Local Society and Politics  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ สังคม วัฒนธรรมทางการเมือง บุคลิกภาพ  และ
พฤติกรรมทางการเมืองท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง  บทบาท
ภาวะผู้น าและอุดมการณ์ทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมือง 
To study and analyze society, political culture, personality and 
local political behavior, political learning process, role of 
leadership, political ideology and political communication 
 

 

GS ๔๗๔๑๔ 
 

การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
Local Development Plan Management 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ความหมาย หลักการส าคัญ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวางแผน และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นศึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนและบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชน
ในท้องถิ่นส่วนร่วม 
To study and analyze concepts, meanings, important principles 
and practices of planning, local development plan 
management with a focus on the study of doing plans and 
managing local development plans with participation of local 
people 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

GS ๔๗๔๑๕ 
 

การบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Risk Management in Buddhistic Local Development  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ สถานะความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง ทิศทางการ
บริหารความเสี่ยงในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
To study and analyze concepts, theories, and principles of risk 
management in Buddhistic local development, risk status, risk 
assessment, risk management tools, guidelines and directions 
of risk management in local development in the future 
 

 

GS ๔๗๔๑๖ 
 

การจัดการคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Quality Management in Buddhistic Local Development 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
จัดการคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ตลอดจน
แนวทางการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เพ่ือ
น ามาใช้กับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
To study and analyze concepts, theories, meanings, 
components, and processes of quality management in 
Buddhistic local development, guidelines for applying the 
body of knowledge in quality management to management for 
effectice local development 
 

 

GS ๔๗๔๑๗ 
 

การบริหารงบประมาณท้องถิ่น 
Local Budget Management 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณท้องถิ่น รายรับ รายจ่าย หนี้ครัวเรือน รวมถึงปัญหา แนวทางแก้ไข
การบริหารงบประมาณท้องถิ่น 
To study and analyze concepts, theories, meanings, policies 
regarding local budget management, income, expenditure, 
household debt, problems and solutions in local budget 
management 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 
 

GS ๔๗๔๑๘ 
 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic Local Community Development 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ เทคนิค กระบวนการ และวิธีการในการ
วางโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์  รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในอนาคต 
To study and analyze the principles, techniques, processes 
and methods of projecting Buddhistic local community 
development, improving the quality of life of local 
communities with community participation, and guidelines for 
the development of local communities in the future 
 

 

GS ๔๗๔๑๙ 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ตามแนวพุทธศาสตร์ 
Buddhistic Natural Resources and Local Environment 
Management  

 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญาของการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์ รวมถึงสภาพปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
To study and analyze concepts and philosophy of Buddhistic 
sustainable resource and environmental management, 
problems in environmental and natural resources and problem 
solutions with the participation of local communities 
 

 

GS ๔๗๔๒๐ 
 

เศรษฐกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ 
Local economy and society according to the royal initiative 

  ๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด และแนวปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รวมถึงการสร้างสมดุลของเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
To study and analyze concepts and guidelines of sufficiency 
economy in accordance with the royal initiative of King 
Bhumibol Adulyadej, creating a balance of sufficiency 
economy and local community society as a sustainable 
development foundation of the country 
 
 

 



๕๑ 
 

GS ๔๗๔๒๑ 
 

กฎหมายในการปกครองท้องถิ่น 
Laws in Local Government 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น อัน
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจ 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหา
และอุปสรรคในการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
To study and analyze laws relating to local government 
coconsisting of constitution, act, the laws for plans, 
procedures, master plan and action plan in decentralization, 
the laws for local council election and local administrators, 
the law on impeachment of members and administrators of 
local government, problems and obstacles in local 
government caused by the relevant legal enforcement  
 

 

๖) รายวิชาวิจัย 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

GS ๔๗๕๒๒ 
 

สารนิพนธ์ 
Thematic Paper 

๖ 

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของ
รัฐศาสตร์ ภายใต้การอนุญาต แนะน า การการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
Individual study of problems or issues in the contexts of Political 
Science under the supervision of advisor (s) and research format 
approved by Graduate School 
 

 

GS ๔๗๕๒๓ 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

๑๒ 

 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐศาสตร์
ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามรูปแบบการ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
To study, research, and present the research results in Political 
Science under the supervision of advisor(s) in the research 
format approved by Graduate School 

 

 
   



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

        ๑ ประวัติและผลงานทางวิชาการ  
  
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระใบฎีกาทวี  อภโย (ข่ายมณี)   
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๑ 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๐ 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ งานวิจัย 

พระทวี อภโย และเอกชาตรี สุขเสน (๒๕๖๐). การพัฒนาระบบสวัสดิการด้านบุคลากร : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๖๐, หน้าที่ ๔๒๗–๔๕๖. ISSN : ๒๒๘๗–๐๑๒๑ 

พระทวี อภโย และคณะ (๒๕๖๐). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ 
๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐, หน้าที่ ๑๑๑ – ๑๒๐. ISSN : ๑๕๑๓-๕๘๔๕. 

๓.๒ บทความวิชาการ 
พระใบฎีกาทวี อภโย. บทสังเคราะห์: การเมืองเรื่องการเลือกตั้งในสังคมไทย. วารสารแสงอีสาน. ปีที่ ๑๕ 

ฉบับ ๒ ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้าที่ ๑๘๑-๑๙๕. ISSN : ๑๖๘๕-
๕๓๒๙ 

พระใบฎีกาทวี อภโย. การขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเพ่ือก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐. วารสาร
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ ๓ ฉบับ ๑ มกราคม 
– มิถุนายน ๒๕๖๑, หน้าที่ ๗-๒๖. ISSN : ๒๔๖๕-๕๓๑๗ 

  ๓.๓ ต ารา/งานแต่งและเรียบเรียง 
    -  

๓.๔ เอกสารประกอบการสอน 
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 

๔. ประสบการณ์การสอน 
 ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตร ี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒ พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๓ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 



๕๔ 
 

๒ ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาวิรุธ วโิรจโน (นิลเพ็ชร)   
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ๒๕๖๑ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๒๕๔๙ 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ งานวิจัย 

พระมหาวิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร) และคณะ (๒๕๖๑). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ในชุมชนบ้านดอนยาง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐, หน้าที่ ๑๓-๒๘. ISSN : ๒๒๘๖-๙๓๐๑ 

พระมหาวิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร) (๒๕๖๐). บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๔ 
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐, หน้าที่ ๗๓-๘๕. ISSN : ๐๘๕๗-๑๕๑๑ 

พระมหาวิรุธ นิลเพ็ชร และชนาธิป ศรีโท (๒๕๖๐). บทบาทของพระสังฆาธิการ ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดหนองบัวล าภู. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐. หน้า 
๑๕๗-๑๖๕. ISSN : ๒๔๖๕-๓๗๐๕ 

๓.๒ บทความวิชาการ 
พระมหาวิรุธ วิโรจโน และนายชนาธิป ศรีโท. การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการ

ประชาคมโดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน. วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. หน้าที่ ๔๕-๕๙. ISSN ๑๖๕๘-
๕๓๒๙. 

  ๓.๓ ต ารา/งานแต่งและเรียบเรียง 
    -  

๓.๔ เอกสารประกอบการสอน 
 -  
 
 
 
 



๕๕ 
 

๔. ประสบการณ์การสอน 
 ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตร ี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของ

ประเทศก าลังพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๓ ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

๓ ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ชนาธิป  ศรีโท   
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ๒๕๖๐ 
ศน.ม. (รฐัศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ งานวิจัย 

นายชนาธิป ศรีโท และคณะ (๒๕๖๑). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ในชุมชนบ้านดอนยาง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น .
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน
๒๕๖๑, หน้าที่ ๑๓-๒๘. ISSN : ISSN : ๒๒๘๖-๙๓๐๑ 

ชนาธิป ศรีโท และพระมหาวิรุธ นิลเพ็ชร (๒๕๖๐). บทบาทของพระสังฆาธิการ ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดหนองบัวล าภู. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐. หน้า 
๑๕๗-๑๖๕. ISSN : ๒๔๖๕-๓๗๐๕ 

๓.๒ บทความวิชาการ 
นายชนาธิป ศรีโท (๒๕๖๑). การปฏิบัติจิตภาวนาโดยใช้สติเป็นฐานตามแนวเทศนาของพระโสภณวิสุทธิคุณ 

(หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก). วารสารบทความวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. หน้าที่ ๘๙-๑๐๐. 
ISSN ๑๖๕๘-๕๓๒๙. 

ชนาธิป ศรีโท และพระมหาวิรุธ วิโรจโน. การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคม
โดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน. วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปีที่ 
๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. หน้าที่ ๔๕-๕๙. ISSN ๑๖๕๘-๕๓๒๙. 

  ๓.๓ ต ารา/งานแต่งและเรียบเรียง 
    -  

๓.๔ เอกสารประกอบการสอน 
 -  
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

๔. ประสบการณ์การสอน 
 ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตร ี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายต่างประเทศของไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๓ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

๔ ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  อภิชิต  เหมือยไธสง   
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑ 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๒ 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๘ 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ งานวิจัย 

อภิชิต เหมือยไธสง และคณะ (๒๕๖๑). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิ ทยาเขตอีสาน .  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑, หน้าที่  ๑๓๙-๑๕๐. ISSN : 
๑๙๐๖-๐๑๘๑ 

อภิชิต เหมือยไธสง และคณะ (๒๕๖๐). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น. 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๖๖๐, หน้าที่ ๖๓-๗๑. 
ISSN : ๒๓๙๒-๕๕๐๗ 

๓.๒ บทความวิชาการ 
อภิชิต เหมือยไธสง. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู . วารสารวิชาการ
แสงอีสาน. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, หน้าที่ ๘๑-๘๘.  ISSN ๑๖๕๘-
๕๓๒๙ 

  ๓.๓ ต ารา/งานแต่งและเรียบเรียง 
    -  

๓.๔ เอกสารประกอบการสอน 
 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
ประสบการณ์การสอน 

 ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตร ี  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒ การเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๓ การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 



๕๙ 
 

๕ ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  อาทิตย์  ผ่านพูล   
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑ 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๘ 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ งานวิจัย 

นายอาทิตย์ ผ่านพูล (๒๕๖๑). ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู . วารสารวิชาการแสงอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๑, หน้า ๑๒๖-๑๔๒. ISSN : ๑๖๕๘-๕๓๒๙ 

๓.๒ บทความวิชาการ 
Arthit Phanphoon et.al, An Analytical Study  of Women and Govenance, South Asian 

Joural, Reg. No MAHENGO/7768/13/1/99-TC Fabruary 2017, ISSN No: 0976 2701 
นายอาทิตย์ ผ่านพูล. สถาบันตุลาการตามค าสอนของพระพุทธศาสนา . วารสารมหาวิทยาราชภัฏ

มหาสารคาม. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑, หน้าที่  ๓๕-๔๔. ISSN : ๑๙๐๖-
๐๑๘๑ 

  ๓.๓ ต ารา/งานแต่งและเรียบเรียง 
    -  

๓.๔ เอกสารประกอบการสอน 
 - 

๔. ประสบการณ์การสอน 
 ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตร ี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒ ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๓ ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ค 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


