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หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ทาการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยสานักงาน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ห้องทางานของอาจารย์ สานักงานคณบดี ห้องทางานผู้บริหาร
ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุม และห้องบรรยาย
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่จ ะต้องขับ เคลื่ อนองค์ก รในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้โ ดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ
ทางด้านการพัฒนาและผสานความรู้ทางพุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีศักยภาพใน
การแข่งขันอยู่ในระดับที่สูง พร้อมยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองต่อชุมชนและ
สังคมด้วย องค์ประกอบหลักที่สาคัญในการบรรลุจุดหมายดังกล่าว คือการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในสหสาขา เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านการัฒนาสังคม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การผสมผสานทางความรู้เหล่ านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิด การขับเคลื่อน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ และต่อเนื่องมาจนฉบับที่ ๑๒ ในปัจจุบัน โดยให้
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ความสาคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง และสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุ่งการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
แนวคิดการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศให้ดาเนินไปในทิศทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา
ภิวัตน์ สถานการณ์ดังกล่าวนี้ จึงต้องการนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ข อง
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมเพื่อมาทาหน้าที่ในการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน
สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่สาคัญ คือ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ที่เติบโตตามลาดับ แต่ใน
ขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
มีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหา
ความเหลื่ อมล้าในสั งคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม
ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และนามาสู่การที่องค์กรกากับดูแลด้านคุณภาพจาเป็นต้องเสนอ
แนวคิดที่ใช้สาหรับกากับให้องค์กรต่างๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะรับรองหน่วยงาน
เช่นการให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่
ทาให้มีความต้องการนักพัฒนาสังคมที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย
และองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงและ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๐
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ความจาเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาสังคมมีคุณภาพ มีองค์
ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการ
พัฒนาสังคม ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้ อมทั้ง
ทางด้านคณาจารย์ ครุภัณฑ์ สานักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในสาขาการพัฒนาสังคมที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงมีความประสงค์จะเปิด การสอนใน
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคมที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้นาไปสู่วิธีการ
ดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากาลังคนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
นอกจากนั้ น ด้ ว ยนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง เน้ น การเป็ น สถาบั น จั ด การศึ ก ษา
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พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึง
จาเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ ผลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหารนอกจากนั้นยังต้อง
ประกอบด้วยความสามารถที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การทางานเป็นหมู่คณะ
การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรั บผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงเล็งเห็นความสาคัญ
อย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน
๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้
ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมี
การใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย
๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับ ภาควิชา
อาจารย์ ผู้ ส อน และนิ สิ ต ในการพิ จ ารณาข้อ ก าหนดรายวิ ช า การจัด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผลการดาเนินการ
๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีองค์
ความรู้ในเชิงลึกและกว้างเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มี
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่
สอดคล้ อ งกั บ พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาจุฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก
และวิ ช าชั้ น สู ง ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ทั่ ว ไป และปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า “จั ด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่มีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากร นักพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรศาสนา ภาค
ประชาคม ธุรกิจเอกชน และสาธารณประโยชน์
๓. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการจั ด การงานพั ฒ นาสั ง คม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
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นานาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะของชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งโดยร่วมมือกับ
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันดาเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
๑.จัดทาและปรับปรุง
- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ พื้นฐานจากหลักสูตรใน
ใช้บัณฑิตขององค์กร/หน่วยงาน
ต่ากว่าที่สกอ. กาหนด
ระดับสากลที่ทันสมัยและ - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ในด้านทักษะ ความรู้
- ติดตามประเมินหลักสูตร ความสามารถในการทางาน
อย่างสม่าเสมอ
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ติดตามความ
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในความ
การใช้บัณฑิตขององค์กร/หน่วยงาน
ต้องการของสังคม และ
ต้องการขององค์กร
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาครัฐและเอกชน นา
- ในด้านทักษะ ความรู้
สังคม
แนวคิด รวมทั้ง
- ความสามารถในการทางาน
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน - โดยเฉลี่ยในระดับดี
การเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของ
หลักสูตร
- ติดตามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือ
นายจ้างอย่างสม่าเสมอ
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
- อาจารย์ทุกคน
- ความสามารถในการวัดและประเมินผล
เรียนการสอนและบริการ
โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ของหลักสูตร
วิชาการ ให้มี
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับ
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
ประสบการณ์จากการนา
หลักสูตรการสอน
หลักสูตร
ความรู้ทางการพัฒนา
รูปแบบต่างๆและการ
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
สังคมวิทยาไปปฏิบัติงาน
วัดผลประเมินผลทั้งนี้
ผู้ใช้บริการวิชาการ
จริง
เพื่อให้มีความรู้
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ความสามารถในการ
ต่อชุมชนและความบรรลุผลสาเร็จ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี
- สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้
ทางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก
- ส่งเสริมให้มีการนา
ความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริงเพื่อทา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออก ๒ ภาค ๑ ภาคการศึกษาปกติระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบ
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้
เป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ – ๓ ชั่วโมงและเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้วนิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
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๒.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
๒.๓ ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓.๒ ได้รั บ ค่าระดับ เฉลี่ ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้ มี
ประสบการณ์ทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ
๓.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๓.๔ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิด
วินัย
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะดาเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลื อ กผู้ ส มัครเข้าศึก ษาในระดับปริญญาโท ในแต่ล ะปี การศึกษา โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ ส มั ค รต้ อ งผ่ า นสอบข้ อ เขี ย นวั ด ความรู้ ใ นรายวิ ช าตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
๒. ผูส้ อบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาของกลุ่มวิชาที่เข้าศึกษา และความรู้
ความสามารถด้านอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด
๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ขาดความรู้พื้นฐานในสาขา
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ทักษะสถิติการวิจัย
ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นกรณีพิเศษ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสาร
ภาษาอังกฤษประกอบการสอน
การเขียนโครงการวิจัย
จัดคลินิควิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็นการเฉพาะ
ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก (๒) ๒๕๖๐

จานวนนิสิต (รูป/คน)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓

๒๕
๐
๐
-

มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แผน ข

๒๕
๒๕
๐
-

มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕
๕๐
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
๒๕

จานวนนิสิต (รูป/คน)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๐
๓๐
๓๐
๑๕
๑๕

๒๕๖๐
๑๕
๐
๐
-

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓

๒๕
๒๕
๕๐
๒๕

๒๕๖๔
๑๕
๑๕
๓๐
๑๕

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาเหมาจ่าย

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓,๒๗๖,๐๐๐

๓,๒๗๖,๐๐๐

๓,๒๗๖,๐๐๐

ค่าลงทะเบียน

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

-

-

-

-

-

๓,๒๗๖,๐๐๐

๓,๒๗๖,๐๐๐

๓,๒๗๖,๐๐๐

รวมรายรับ

๓,๒๗๖,๐๐๐ ๓,๒๗๖,๐๐๐

๓,๒๗๖,๐๐๐ ๓,๒๗๖,๐๐๐

๒.๖.๒. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
รายการจ่าย
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสาย
สนับสนุน (๑X๑๕,๐๐๐ X ๑๒),
(๑X๑๗,๕๐๐ X ๑๒)
- ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบพัฒนาบุคลากร
รวมงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณคงเหลือ

ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๙๐,๐๐๐

๓๙๐,๐๐๐

๓๙๐,๐๐๐

๓๙๐,๐๐๐

๓๙๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๘
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* หมายเหตุ มีพนักงานสายสนับสนุนประจาหลักสูตร ๒ คน

๒.๖ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้วย
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต / โครงสร้างหลักสูตร
๑) หลักสูตร แผน ก แบบ ก (๒) จานวน ๓๙ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๒) หลักสูตร แผน ข
จานวน ๓๙ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทาสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต
จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากศึกษาเรียนวิชาครบ
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
โดยผู้ศึกษา แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้( Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (๒)

จานวนหน่วยกิต
แผน ข

๙
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๑.๑ นับหน่วยกิต
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ์
๕. สารนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

๙
(๙)
๑๒
๖
๑๒
๓๙

๙
(๙)
๑๒
๑๒
๖
๓๙

๓.๑.๓ รายวิชาสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก(๒)
๑) หมวดวิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
๖๑๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
๖๑๕ ๑๐๓
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
๖๑๕ ๒๐๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
๖๑๕ ๓๐๕
ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)
หมายเหตุ:
รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)
๖๑๕ ๑๐๗
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
๖๑๕ ๒๐๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
๖๑๕ ๓๐๙
การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)

๑๐
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๓) หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
(Buddhist Ethics and Social Development)
๖๑๕ ๓๑๑
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี

จานวนหน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

(Buddhist Paths for Organization and Human Resource Development)

๖๑๕ ๓๑๒
๖๑๕ ๓๑๓
๖๑๕ ๓๑๔
๖๑๕ ๓๑๕
๖๑๕ ๓๑๖
๖๑๕ ๓๑๗

การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation on Social Development Projects)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Research Practice)
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)

๔) วิทยานิพนธ์
รหัส
รายวิชา
๖๑๕ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

จานวนหน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต

๓.๑.๔ รายวิชาสาหรับหลักสูตรแผน ข
๑) หมวดวิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
๖๑๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
๖๑๕ ๑๐๓
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
๖๑๕ ๒๐๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
๖๑๕ ๓๐๕
ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)

๑๑
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หมายเหตุ:

รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)
๖๑๕ ๑๐๗
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
๖๑๕ ๒๐๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
๖๑๕ ๓๐๙
การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)
๓) หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Ethic and Social Development)
๖๑๕ ๓๑๑
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Paths for Organization and Human Resource
Development)
๖๑๕ ๓๑๒
การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation of Social Development Project)
๖๑๕ ๓๑๓
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar on Research Practice)
๖๑๕ ๓๑๔
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
๖๑๕ ๓๑๕
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
๖๑๕ ๓๑๖
การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
๖๑๕ ๓๑๗
การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)

๑๒

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๔) สารนิพนธ์
รหัส
รายวิชา
๖๑๕ ๕๐๐
สารนิพนธ์ (Research Paper)
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก (๒)
ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
๖๑๕ ๑๐๓
สังคม
วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖
๖๑๕ ๑๐๗

พืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
รวม

จานวนหน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙

* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๒๐๒
๖๑๕ ๒๐๔
แนวพุทธ
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๒๐๘
วิชาเลือก
XXX XXX

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
กรรมฐาน*
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๒-๒-๕)*
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
วิชาเอก
๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการ

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๓ (๓-๐-๖)

๑๓

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม
วิชาเลือก
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
๔
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวม

๓ (๐-๐-๙)
๓ (๓-๐-๖)
๙
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๑๒ (๐-๑๒-๓๖)
๑๒

๒) แผนการศึกษา : แผน ข
ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
๖๑๕ ๑๐๓
สังคม
วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖
๖๑๕ ๑๐๗

พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)

แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙

* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๒๐๒
๖๑๕ ๒๐๔
แนวพุทธ
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๒๐๘
วิชาเลือก
XXX XXX
XXX XXX

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
กรรมฐาน

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๒-๒-๕)*

ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม

๓ (๓-๐-๖)

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๑๔

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ภาคเรียน
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๓๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๓๐๙
พัฒนาสังคม
วิชาเลือก
XXX XXX
XXX XXX

ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๓ (๓-๐-๖)

การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการ
๓ (๐-๐-๙)
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)

ภาคเรียน
๔

๑๕

วิชาบังคับ
๖๑๕ ๕๐๐ สารนิพนธ์

๖ (๖-๐-๑๘)
๖

รวม

ความหมายของเลขประจาวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๓.๑๕ คาอธิบายรายวิชา
ระบุไว้ในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ผู้ช่วย
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ศาสตราจารย์ ID ๓๓๒๐๗๐๐๙๖๒๒๖๕

Ph.D. (Sociology)
M.A. (Sociology)
พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน)

รอง
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
ศาสตราจารย์ ID ๓๑๔๙๙๐๐๓๕๒๙๓๒

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ม.ราชภัฏราชนครินทร์

รอง
พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร.
ศาสตราจารย์ ID ๓๕๗๑๐๐๐๑๔๕๙๒๑

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)

Panjab University, India
Poona University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๑
๒๕๓๔
๒๕๓๒
๒๕๕๔
๒๕๒๕
๒๕๒๑
๒๕๔๙
๒๕๔๑
๒๕๓๕

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

อาจารย์

ดร.เดชา กัปโก
ID ๓๔๑๑๒๐๐๖๑๘๘๓๒

ผู้ช่วย
ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
ศาสตราจารย์ ID ๓๑๐๑๖๐๐๔๗๙๒๕๕
รอง
ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
ศาสตราจารย์ ID ๓๑๐๑๖๐๐๘๘๐๖๗๗

อาจารย์

ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
ID ๓๙๐๙๘๐๐๘๑๖๕๔๙

๑๖

Ph.D. (Sociology)
M.A. (Sociology)
ศน.บ. (สังคมวิทยา)

Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

Ph.D. (Experimental Psychology)

Katholic University of Leuven,
Leuven, Belgium

กศ.ม (จิตวิทยาพัฒนาการ)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

Ph.D.(Sociology)
M.A.(Sociology)
พธ.บ.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Marathawada University, India
University of Poona, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๒๔
๒๕๒๑
๒๕๓๙
๒๕๓๓
๒๕๒๙

ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ.(รัฐศาสตร์)

ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๘
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๔๙

๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

๑

พระครูปริยัติกติ ติธารง, ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)

รองศาสตราจารย์

๒

พระมหาสม กลฺยาโณ ดร.

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขา

สถาบัน

Ph.D.(Social Science) ม.มคธ อินเดีย
M.A.(Sociology)
ม.ปูเณ่ อินเดีย
พธ.บ.
ม.มหาจุฬาฯ
Ph.D.(Social Work)
M.S.W.
พธ.บ.

ม.ไมซอร์
ม.ไมซอร์
ม.มหาจุฬาฯ

เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
๕.๑.๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้
เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ กาหนดได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสม ในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทาวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม

๒๕๔๗
๒๕๔๐
๒๕๓๗
๒๕๓๕

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
๕.๑.๔ การเสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ การลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้ วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคมและหลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ได้
๕.๓ จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก(๒), สารนิพนธ์ จานวน ๖ หน่วยกิต
แผน ข
๕.๔ การเตรียมการ
๕.๔.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๕.๔.๒ จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๔.๓ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีคลินิกวิทยานิพนธ์
๕.๕ ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์
๕.๕.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพ นธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๕.๕.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง
๕.๕.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิต
ต้อง แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติ และคาแนะนานั้นก่อนที่จะนาวิทยานิพนธ์ ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลาตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้อง
ดาเนินการยื่นขอ ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้การขยายเวลา ต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วัน
สอบ หากเกินจากกาหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพ
นิสิตเท่านัน้
๕.๕.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทาการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยกาหนดเป็น
๔ ระดับคือ A, B+, B และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วย
สัญลักษณ์ IP (In Progress)
๕.๕.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นหน้ า อนุ มั ติ อาจกระท าได้ เ มื่ อ
เห็นสมควรแต่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขทั้งรูปแบบและ เนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีการให้ความรู้ถึงการบริหารที่เน้นการใช้หลักธรรมทาง
วิชาชีพ
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร้ า งองค์ ก รที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ
๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
โดยการใช้ตาราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและนาเสนอผลงานวิจัย
๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ งเสริมให้ มีการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในกระบวน
การเรียนรู้และปฏิบัติงานเช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั่ ว
ประเทศ
๔. ด้านภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ และการมี มี ก ารสร้ า งภาวะความเป็ น ผู้ น าโดยเฉพาะการ
วินัย
ประยุกต์ใช้แนวคิดภาวะผู้นาเชิงพุทธในการปฏิบัติงาน
หรือการทาวิจัยร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานหรือส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวินัยใน
ตนเอง
๕. ด้านบุคลิกภาพ
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒ นาจิตเชิงพุทธ เพื่อให้ เกิดปัญญา ส่ว นบุคลิ กภาพ
ภายนอกมี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งการแต่ ง กาย การเข้ า
สังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และ
การวางตัวในการทางานร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างการ
เรียนรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและการทาการวิจัย
๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง
การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
เชิง ลึ ก สามารถผลิ ต งานวิจั ยที่ มีป ระโยชน์ และน าไป
ประยุกต์ใช้งานที่จะยังประโยชน์ให้ เกิดกับสังคมได้จริง
ในเชิงปฏิบัติ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้
ในบริบทของศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคม
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการพัฒนา
สังคมในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๓. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง
๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย
๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการดารงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในการวิจัย
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกาลังศึกษา และภายหลังสาเร็จ
การศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทางานเสร็จและส่งงาน
ตามกาหนด
๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทางานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรม
ในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทาประโยชน์ต่อสังคม
๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ
๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล
๕. ภายหลั งส าเร็ จ การศึกษา ให้ ม หาบัณฑิ ตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ ใช้ มหาบัณ ฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก
ผสมผสานให้ น าไปสู่ วิธีการดาเนิ น การที่เป็ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการนาเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การ
ตอบคาถาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจาก
ผู้สอนเพียงวิธีเดียว
๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน
๕. การทาวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและวิทยานิพนธ์
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๖. การเรียนรู้ที่เน้นการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑. การทดสอบย่อย
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค
๓. วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม
๔. การนาเสนอผลงาน
๕. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
๖. การสอบวิทยานิพนธ์
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาสาคัญได้อย่างเป็นระบบและนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม
๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคม
๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์รวมไป
ถึงการบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่ศึกษาในขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมใหม่ ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้
๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. การนาเสนอผลงาน
๔. การอธิบาย การตอบคาถาม
๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
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อย่างลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการและสั งคมที่
ซับซ้อน
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย
๓. ฝึกฝนการทากิจกรรมเพื่อสังคม
๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ
๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
๒.๔.๓ กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และ ความ
รับผิดชอบ
ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลาย ๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอผลงาน
การทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่ อ มโยงประเด็น ปั ญหาที่ ส าคั ญ และซั บ ซ้ อ น และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในด้ า นต่า ง ๆ
โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การ
ฟัง การเขียน และการนาเสนอและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อให้ เกิดผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้า
และนาเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทางานวิจัย
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
๒. การทางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่าง ๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้
ในบริบทของศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคม
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการพัฒนา
สังคมในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๓. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง
๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น
ด้านความรู้
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
ด้านทักษะทางปัญญา
๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์

๒๒

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคม
๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไป
ถึงการบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่ศึกษาในขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมใหม่ ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซ้อน
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่ อ มโยงประเด็น ปั ญหาที่ ส าคั ญ และซั บ ซ้ อ น และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในด้ า นต่า ง ๆ
โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การ
ฟัง การเขียน และการนาเสนอและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

๒๓

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๒๔

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก(๒) และ แผน ข
-วิชาบังคับ แบบ ก(๒) และ แผน ข จานวน ๙ หน่วยกิต
๖๑๕๑๐๑ พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๑๐๓ พุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๒๐๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนว
พุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
-วิชาเอก แบบ ก(๒) และ แผน ข จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖ แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๒๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๒๐๙ การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
- วิชาเลือก แบบ ก(๒) จานวน ๖ หน่วยกิตและ แผน ข

๔

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔













































































๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑
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๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓









































































































































































มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๒๕

รายวิชา

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔































































































































































































































































































































































๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑
จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๕ ๓๑๐ พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม

๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๑๑ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบ 
พุทธวิถี ๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๑๒ การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนา 
สังคม ๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕๓๑๓ สัมมนาปฏิบัตกิ ารวิจัย ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการพัฒนาสังคมเชิงพุทธ

๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๑๕ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคม 

โลก ๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๑๖ การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๕ ๓๑๗ การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์๓ (๓-๐-๖)
- วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ แบบ (๒)
- สารนิพนธ์ จานวน ๖ หน่วยกิต
๖๑๕ ๕๐๐ สารนิพนธ์ แผน ข

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๒๒

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นอย่างน้อย
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทาวิทยานิพนธ์ จะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบ
หรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลั กสู ตร และ/หรื อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มี ระบบประกันคุณภาพภายในของสาขา
พัฒนาสังคมเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อ
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
๑) สภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาตรงตามสาขาหรื อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๒) ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ มหาบั ณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ มี ข้อเสนอแนะต่อสิ่ ง ที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๕) ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะจากอาจารย์ พิ เ ศษและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็ จ การศึก ษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
๖) ผลงานของนิสิตมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม

๒๓

๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การประเมินการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ คือ
R มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบ
R ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
R ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
R ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
R ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และได้รับ S
ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
R สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
R วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการ
พิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
/สารนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และ
ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ ส่ งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ใ นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
รับ ผิ ดชอบ เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการ
สนับ สนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
๒.๒ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๕ ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขา
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
จัดให้มีมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทารายวิชา) แต่ละรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดาเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้
- มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- มีอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ มีคุณ สมบั ติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๘ (ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข)
- มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
- มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
- มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
โดยให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข) ในหัวข้อหลัก ดังนี้
- การทาวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู้
- การสอบวิทยานิพนธ์
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะสังคมศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือตาราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ดังนี้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีตาราภาษาไทย
๒,๓๕๕
เล่ม
ตาราภาษาอังกฤษ
๗๘๓
เล่ม
วารสารภาษาไทย
๑๐
ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ ๔
ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลออนไลน์
๕
ชื่อเรื่อง
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นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เช่น VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่, หนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละบริ ก ารห้ อ งสมุ ด ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั่ ว ประเทศ (Journal-Link) ฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์
และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษ
ที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้หอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือด้วย และในส่วนของคณะฯจะมีการสั่งซื้อหนังสือตาราหรือวารสารเฉพาะทางเพื่อให้บริการ
ห้องสมุดย่อยด้วย
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า ห้องสมุด
ประจาคณะสังคมศาสตร์ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือตารานอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศน์อุปกรณ์ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อสาหรับการเรียนการสอนของอาจารย์
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมหรือสังคมวิทยา/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้มหาบัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรั บอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบั ติมาให้ กับ นิ สิ ตดังนั้ น ทางสาขาวิช าฯ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีก ารเชิญอาจารย์พิเศษหรื อ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิ การศึกษา
อย่างต่าปริญญาเอก หรือตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้าน
พัฒนาสังคม หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔.๒. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลั กสูตรและจะต้องสามารถบริการให้ อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
๕. การสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นิสิต
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๕.๑. การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต ทุกคนโดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตและทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ ให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕.๒. การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
- มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๕ ปี
- มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้าง (ทุก ๆ ปีการศึกษา)
- มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทางานของมหาบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท๑ี่ ปีท๒ี่ ปีที่ ๓ ปีท๔ี่
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดาเนิน การของ X
X
X
X
หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา X
X
X
X
(ถ้ามี)
๓. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า ตามแบบมคอ.๓ (มี มคอ.๔
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) อย่างน้อยก่อนเปิดการ X
X
X
X
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕
ภายใน ๓๐ วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก X
X
X
X
รายวิชา (มี มคอ.๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม)
๕. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
X
X
X
X
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน X
X
X
X
ในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือประเมิน ผลการเรีย นรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
X
X
X

๒๗

รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การเรียนการสอน
๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนได้รั บการพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรี ยนในทุก ๆ หัวข้อ ว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจาก
นิสิตการตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการ
ตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ดาเนิ น การประเมิ น จากนิ สิ ต โดยติด ตามจากผลการท าวิทยานิพ นธ์ซึ่ งอาจารย์ส ามารถ
ประเมินผลการทางานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนาเสนอเป็นรายบุคคล และสาหรับ
ศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
มหาบัณฑิต
๒.๓ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน

๒๘

หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ป ระเมิน ตามตัว บ่ งชี้ ผ ลการดาเนินงานที่ร ะบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย๓คนซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ได้ทัน ที ซึ่งก็จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ งย่ อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาให้ ตลอดเวลาที่พบปัญหา
ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รทั้ง ฉบั บ นั้ น จะกระท าทุก ๕ปี ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ห ลั กสู ตรมี ความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ

๒๙

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๓๐

คาอธิบายรายวิชา
๑. วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ สั ง คมไทย ทั้ ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรม หลักการพัฒนาสังคม บทบาทหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม ของนักพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๒๐๒

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
ฝึ กทักษะและกลวิธีการอ่าน การเขีย น การตีความภาษาอังกฤษ เพื่อความ
พร้อมในการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากตาราใน
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๑๐๓

พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
ศึ ก ษาแนว คิ ด ทฤษฎี แ ละกระบว นทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาสั ง คมตามแนว
พระพุทธศาสนา พุทธธรรมสาหรับการพัฒนาสังคม ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริม ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาสังคม ระบบการบริหารเพื่อการพัฒนาเชิงพุทธ การบริหารการพัฒนาสังคมในประเทศไทยตามแนว
พระพุทธศาสนา
๖๑๕ ๒๐๔

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมของ
พระพุทธศาสนา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการประยุกต์และบูรณาการองค์
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนาในการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของ
ประเทศทั้งในอดีต ปั จจุ บั น และอนาคต รวมทั้งศึกษากรณีขบวนการขับเคลื่อนการพัฒ นาสั งคมของ
องค์กรพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
๖๑๕ ๓๐๕

ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
ศึ ก ษาภาวะผู้ น าตามแนวทางของพระพุ ท ธเจ้ า พุ ท ธธรรมส าหรั บ การสร้ า งภา วะผู้ น าที่ มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกอบรมและการจัดการเพื่อการพัฒนาสังคม
๖๐๐ ๒๐๕

กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก

๓๑

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย
โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนา
ญาณ ๑๖ เป็นต้น
๒. วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖

แนวความคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีด้าน
การพัฒนาสังคมในอดีตปัจจุบัน ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสรอง
และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมทางเลือก ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ ปรากฏการณ์ การ
พัฒนาสังคมในสังคมไทยและสังคมโลก
๖๑๕ ๑๐๗
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
ศึกษาทฤษฎีภาวะและรูปแบบของผู้นา บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติของผู้ นาที่มีประสิทธิภาพต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมที่กาลังพัฒนาไปเป็นแบบ
ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาแบบปฏิบัติการณ์ของการสร้างทักษะการบริหารงานและบริหารคน การสร้างและ
นาทีมงานที่มีวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จ และการบริหารข้ามวัฒนธรรมแบบพุทธวิถีของสังคมแบบยั่งยืน
อาทิ การศึกษาถึงการสร้างภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืน
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดความกลมเกลียวกันในสังคมที่มีความแตกต่างกันของ
คนแต่ละรุ่น (Generation)
๖๑๕ ๒๐๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
ศึก ษาความหมาย สาระส าคัญ และความสั ม พัน ธ์ข องศาสตร์ ปรัช ญา หลั ก
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นิยม แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนการวิจัยทางสังคม
ได้แก่ การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การสารวจและทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัด เครื่องวัดและวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย
๖๑๕ ๓๐๙

การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยให้นิสิตกาหนด
หัวข้อตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจารายวิชา เพื่อวิเคราะห์และนาไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่
๓. วิชาเลือก
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
(Buddhist Ethic and Social Development)

๓ (๓-๐-๖)

๓๒

วิเคราะห์แนวนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม ปัญหาสังคมและกลุ่มบุคคลในเชิงจ
ริยศาสตร์และธรรมาภิบาล โดยบูรณาการพุทธจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมในสังคมที่มีต่อการพัฒนาสังคม
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ การวางแผน นโยบายและการจัดการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๓๑๑

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Paths for Organization and Human Resource

Development)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
ทั้งในปัจจัยและกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งรูปแบบและพฤติกรรมต่างๆ เน้นการวิเคราะห์บทบาท
ตัวแปรทางสังคมและองค์การที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การร่วมมือ การประสานงาน เจตคติของบุคคล
และกลุ่ม และการต่อต้าน โดยศึกษาถึงแนวความคิดและเทคนิควิธีในการจัดการหรือการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนานั้นๆ ด้วยพุทธวิถี
๖๑๕ ๓๑๒

การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation of Social Development Project)
ศึกษาแนวคิด หลักการพัฒนาโครงการทางสังคม การประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวางแผน การกาหนดเป้าหมาย การจัดองค์การ การกากับติดตาม ควบคุมงานและการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ
๖๑๕ ๓๑๓

สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar on Research Practice)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ของนิสิต
ตามความสนใจเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
กาหนดกรอบความคิด (Conceptual Framework) การสร้างเครื่องมือวัด การเลือกตัวอย่าง การวางแผน
การจัดการในการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
๖๑๕ ๓๑๔
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
ศึกษาแนวคิด การบริห าร กระบวนการบริห าร การบริห ารการพัฒ นา การ
บริหาร การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธ การบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์ การนานโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
เทศชาติ
๖๑๕ ๓๑๕

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
ศึกษาแนวคิดสากลว่าด้ว ยเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ความรับผิ ดชอบต่อ
สั งคม กระบวนการสร้ า งสั น ติภ าพ ความยุติ ธ รรม การลดความเหลื่ อมล้ า และการตระหนัก ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในมิติของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๓๓

๖๑๕ ๓๑๖

การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการสร้างความรู้ การคิด และระบบปัญญา (ความ
ฉลาด) ต่างๆ ของมนุษย์ ที่ส่ งผลให้ เกิดเป็ นรูปแบบของพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ความเชื่อ
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติบุคลิกภาพ แรงจูงใจต่างๆ ซึ่งจะก่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สามารถนาไปพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการสื่อสาร การแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการศึกษาถึง
กระบวนการทางสมองของมนุ ษ ย์โดยตรง ทั้งทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ การลงทดสอบรูปแบบ
ความคิดและพฤติกรรมเหล่านั้นในพื้นที่จริง
๖๑๕ ๓๑๗

การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)
ศึกษาหลักและวิธีการพื้นฐานและองค์ประกอบที่สาคัญในการวิจัยเชิงทดลองทั้ง
ในทางสั งคมศาสตร์ และทางมนุ ษ ยศาสตร์ วิธี ทางการทดลองทั้งในห้ องปฏิบัติก ารและในภาคสนาม
รูปแบบการทดลองต่างๆ (อาทิ แบบกึ่งทดลอง) วิธีการวางแผน การควบคุม การสร้างคุณภาพของงาน
ทดลอง โดยเน้นการออกแบบการทดลอง การสร้างสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ วิธีการ
สร้างคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้งวิธีการใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม และ
วิธีการสรุปและเขียนผลงานวิจัยเชิงทดลอง โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้วิจัยเชิงทดลองพึง
ต้องมี
๔. วิทยานิพนธ์
๖๑๕ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(Thesis)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านการพัฒนาสังคมที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์
๕. สารนิพนธ์
๖๑๕ ๕๐๐
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
(Research Paper)
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการพัฒนา
สังคม ภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสาร
นิพนธ์

๓๔

ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ

๓๕

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา,มานุษยวิทยา,การศึกษา,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชุมชน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การประยุกต์ใช้กฎแห่งกรรมในการดาเนินชีวิตของประชาชนชุมชนวัดไชยทิศ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๙.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การประยุกต์ใช้สารวิมุตติ ในการลดสารไดออกซินในการเผาศพ”.สนับสนุน
ทุนวิจัยโดย บริษัท ไกอา เอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด, ๒๕๕๙.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I) ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗. พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้ บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๗๕-๙๐.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “ประสิทธิผลการดาเนินการตามนโยบายการชาระหนี้เกษตรกรไทยตามหลัก
พุทธจริยธรรมาภิบาล”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) :
๙๑-๑๐๔.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากกกกับการสร้างความสมดุลใน
ระบบนิเวศชุมชน”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๕๙) : ๑๙๑-๒๐๐.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. สังคมและวัฒนธรรมไทยตามแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๙.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

๓๖

๓๗

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

พระสุธีรตั นบัณฑิต, ดร.

รองศาสตราจารย์ สาขาการพัฒนาสังคม
สังคมวิทยา, การพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ ม.๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. และชลวิทย์ เจียรจิตต์, “การพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ”. รายงานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ, ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้าง
เครื อข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.), ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยว
ทางพระพุท ธศาสนาในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขตามแนว
พระพุทธศาสนาของประเทศภูฎานและประเทศไทย”. รายงานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), ๒๕๕๖.
- พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การเสริ มสร้างสุ ข ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุ ทธศาสนาโดยการมีส่ ว นร่ ว มของพระสงฆ์ใ นสั งคมไทย”. รายงานการวิจั ย ส านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : แนวคิดและวิถี
ปฏิบัติตามแนวศาสนา” . รายงานการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
๒๕๕๗.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การบูรณาการหลักคาสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย” . รายงานการวิจัย สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๗.
- พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การเสริ มสร้างสุ ข ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา”. รายงานการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๘.
๕.๒ บทความทางวิชาการ

๓๘

- พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร. “การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและการสร้างเครือข่าย
องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. งานสัมมนาการวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นประจาปี ๒๕๕๕.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. “The Development of Management Systems and
Networks for Buddhist Organizations in Thailand”.งานสัมมนาวิชาการ Thai-Shino Buddhist
Conference ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. “แนวคิดทันสมัย (Modernization) กับการพัฒนาชนบทไทย”.
งานประชุมสานักบัณฑิตอาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ๒๕๕๘.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. สุขที่ได้ธรรม. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. CSR เชิงพุทธ. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.). ๒๕๕๗.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย์ประจาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะรัฐศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๙

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
พัฒนาสังคม,สังคมศึกษา,สังคมวิทยา,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- วิวัฒน์ หามนตรี และคณะ, “การศึกษาผลกระทบของโรงงานไฟฟ้าวังน้อยที่มีต่อท้องถิ่นและ
ชุมชน อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์,๒๕๔๙.
- วิวัฒน์ หามนตรี, “การพัฒนารูปแบบการจัดทาแผนชุมชมแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดอ่างทอง”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๔.
- วิวัฒน์ หามนตรี, “การทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลชัย
ฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- วิวัฒน์ หามนตรี. “การทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลชัย
ฤทธิ์ อ าเภอไชโย จั งหวั ด อ่า งทอง”. วารสารมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม (มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์) ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖) : ๓๙-๔๕.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- วิวัฒน์ หามนตรี. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
- วิวัฒน์ หามนตรี. ทฤษฎีหลักการพัฒนาชุมชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
- วิวัฒน์ หามนตรี. การวางแผนการพัฒนาชุมชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔๐

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
๒.ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
จิตวิทยา
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- อุบลวรรณา ภวกานันท์, “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพ
ต่อต้านสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังในเรือนจากลางสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๕”.
สนับ สนุ นทุนวิจั ยโดยสถาบัน วิจั ยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.),
๒๕๕๕.
- กุลยา วงษ์รักษา สุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และอุบลวรรณา ภวกานันท์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการขาด
แคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยหลักสูตร
การจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
- ปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์ สุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และอุบลวรรณา ภวกานันท์, “ปัจจัยที่มีผลต่อ
การขาดแคลนพนั กงานขับรถที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดย
หลักสูตรการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์, “การทดลองฝึกอบรมโปรแกรมปัจจัยทางจิตวิ ทยาของความสาเร็จใน
การประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก”. สนับสนุนโดยทุนงบประมาณ
แผ่นดิน โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์, “ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นาที่มีประสิทธิภาพกับความผูกพัน
ของพนั ก งานระดั บ หั ว หน้ างานรุ่ น เจเนอเรชั่ น วายในองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวั ดนนทบุรี ” .
สนับสนุนโดยทุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- อุบลวรรณา ภวกานันท์. “ลักษณะผู้นาองค์การในประเทศไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๔ :
ศึ ก ษ าแ บบ อภิ วิ เ คร าะ ห์ ” . วา รส าร HRIntelligence
ส ถา บั น ทรั พย าก รม นุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ ๗ /๒๕๕๕, ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๖-๒๐.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์. "ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสาเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้ - รายงานระยะที่ ๓ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การ บุ ค ลิ ก การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และภู มิ ค วามรู้ ค วามช านาญ ”. วารสาร
HRIntelligence สถาบั น ทรั พยากรมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๗/๒๕๕๕, ฉบับที่ ๒,
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๒๘-๔๐.
- อุ บ ลวรรณา ภวกานั น ท์ และพรพรรณ ศิ ล ปะวั ฒ นาพร. “การรั บ รู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพต่อต้านสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังในเรื อนจา
กลางสุ ร าษฎร์ ธ านี พ.ศ. ๒๕๕๕”.
วารสาร HRIntelligence
สถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ ๘ /๒๕๕๖, ฉบับที่ ๒, (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๑๔-๒๘.

๔๑

- อุบ ลวรรณา ภวกานั นท์ . “ปั จจั ยที่มีผ ลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถที่เกิดขึ้นในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ”. วารสารการจัดการ สานักวิชาการการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . ปี
ที่ ๓/ ๒๕๕๗, ฉบับที่ ๒, (เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๔-๒๘.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์ กุลยา วงษ์รักษา และสุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และ (๒๕๕๗). ปัจจัยที่
มีผ ลต่ อ การขาดแคลนพนั ก งานคลั ง สิ น ค้า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ อุต สาหกรรมและระดั บ ธุ ร กิ จ . วารสาร
HRIntelligence สถาบั นทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๙/๒๕๕๗, ฉบับที่ ๑,
(มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๓๒-๔๓.
๖. อาจารย์พิเศษและบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ Gestalt,Italy
- ที่ปรึกษานายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล
ดร.เดชา กัปโก
๒. ตาแหน่งทางบริหาร/วิชาการ ๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, พระพุทธศาสนาบูรณาการกับสังคม
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- เดชา กั ป โก., “การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาที่ ป รากฏในสั จ จสั ง ยุ ต ”.
กรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
๑) Dr. Decha Kuppako. “The Power of Love for Society’s Peace and Happiness.”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I) ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,BE 2557..
๒) Dr. Decha Kuppako. “The Buddhist Cultures in Thai Society: Happy and
Harmonious Society.” สังคมศาสตร์ปริทัศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, BE 2557.
๔) Dr. Decha Kuppako. “BUDDHISM IN THAI LIFE : THAI MODEL FOR ASEAN.” รอ
ตีพิมพ์ วารสารมหาจุฬาวิชาการ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,BE
2557.

๔๒

๕.๓ หนังสือ/ตารา
- เดชา กัปโก. ความคิดทางสังคมกับหลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- เดชา กัปโก. การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๓

๔๔

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร และ พิชัย(กิตติทัศน์) ผกาทอง. (๒๕๔๘). การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์ : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
- กิต ติทัศ น์ ผกาทอง. (๒๕๕๔). การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมือ งของสถาบั นสงฆ์ใ นสั ง คมไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทย”. วารสาร มจร
สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑-๑๙.
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๖๐). คัมภีร์ปรองดองฉบับพระพุทธศาสนา. มติชนรายวัน (๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐).
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๖๐). วัดพระธรรมการมิใช่ช่องโจร. มติชนรายวัน(๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐).
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๖๐). เที่ยวสงกรานต์วิถีพุทธ หยุดยั้งอุบัติเหตุ . มติชนรายวัน(๑๑ เมษายน
๒๕๖๐).
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๕๕). ธรรมนิเทศ: หลักการเทศน์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.
พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๕๖). มนุษย์กับสั งคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๕๖). สังคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๕๘). ตรรกศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
- กิตติทัศน์ ผกาทอง. (๒๕๖๐). การปกครองพระสงฆ์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๕

๔๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ดร. วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล

๒. ตาแหน่งทางบริหาร/วิชาการ ๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาชุมชน, การเมืองภาคพลเมือง, การปกครองส่วนท้องถิ่น,
ระเบียยวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล., “โครงการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประจาปี ๒๕๕๔ ”. กรุงเทพมหานคร :สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.), ๒๕๕๔.
- วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล., “โครงการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประจาปี ๒๕๕๔ ”. กรุงเทพมหานคร :สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.), ๒๕๕๕.
- โกวิทย์ พวงงาม และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรับเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” กรุงเทพมหานคร.
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๖.
- โกวิทย์ พวงงาม และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “โครงการ ประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗”
- วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “โครงการ วิพากย์ เกณฑ์และตัวชี้วัด
ครอบครัวเข้มแข็ง” กรุงเทพมหานคร สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ๒๕๕๗.
- วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ครอบครัวเข้มแข็ง” กรุงเทพมหานคร สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ๒๕๕๘.
- วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “โครงการ “ชุมชนสุขยั่งยืน” โดยความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด มหาชน โครงการนา
ร่อง หมู่บ้านอารียา บางนา เฟส 1” กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๙.
- วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “การเมืองเรื่องข้าว บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ” กรุงเทพมหานคร. สถาบันพระปกเกล้า.๒๕๖๐.

๔๗

๕.๒ บทความทางวิชาการ
๑) วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล “การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน” ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อเรื่อง “ศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน ในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558..
๒) วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล. “ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง” นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์
ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย พ.ศ.2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558.
๓) วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล . “รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง” จั ดพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิช าการ Veridian E-Journal Sipakorn
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม
– สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558.
๖. การให้คาปรึกษาและบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
- คณะทางานจัดทามาตรการเพื่อการปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๗ สานักงานการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (ปปช.). ๒๕๕๘.
- คณะทางานจัดทาคู่มือ คู่มือการจัดทาแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ๒๕๕๔.
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙.
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘.
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราไพพรรณี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕.
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐.
- วิทยากรอบรม โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ๒๕๕๒.
- วิทยากรอบรม โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ (นักถักทอชุมชน) มูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด. ๒๕๕๖.

๔๘

- วิทยากรอบรม โครงการปรับปรุงตัวชี้วัด ครอบครัวเข้มแข็ง สานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ). ๒๕๕๗.
- วิทยากรอบรมแกนนาชุมชน โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการเพื่อรับทุน. สานักงานเขต
พระโขนง. ๒๕๕๘.
- วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ๒๕๕๘.
- วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ๒๕๕๙.

๔๙

ภาคผนวก ค
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม

๕๐

๕๑

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐
๑. หลักสูตร
๑. หลักสูตร
๑.๑ จานวนหน่วยกิต
๑.๑ จานวนหน่วยกิต / โครงสร้างหลักสูตร
๑) แผน ก แบบ ก (๒) จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘
๑) หลักสูตร แผน ก แบบ ก (๒) จานวน ๓๙ หน่วยกิตตลอด
หน่วยกิต
หลักสูตร
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร คือ แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย
๒) หลักสูตร แผน ข
จานวน ๓๙ หน่วยกิตตลอด
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทา
หลักสูตร
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทา
สารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต

๔๗

หมายเหตุ
ปรับ
จานวน
หน่วยกิต
จาก ๓๘
หน่วยกิต
เป็น ๓๙
หน่วยกิต
โดยเพิ่ม
วิชาบังคับ
เป็น ๙
หน่วยกิต
จาก เดิม
๘ หน่วย
กิต และ
เพิ่ม แผน
ข ใน
โครงสร้าง
หลักสูตร

๔๘

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากศึกษาเรียนวิชาครบ
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
โดยผู้ศึกษา แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Social Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาสังคม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts
(Social Development)
ชื่อย่อภาษาไทย
: พธ.ม.
(การพัฒนาสังคม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A.
(Social Development)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม

๔๙

ปรัชญา ความสาคัญ ของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในเชิงลึกและกว้างเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบน
พื้นฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้
ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิ ตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการพัฒ นาสังคม ที่มี
ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถนาหลัก
พุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสนองความต้ องการบุ ค ลากรที่มีคุณ ภาพของหน่ว ยงานทั้ ง
องค์การศาสนา รัฐ เอกชนและสาธารณประโยชน์
๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งโดย
ร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน
ดาเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ปรัชญาความสาคัญ ของหลักสูตร
ปรับปรุงเพื่อให้
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่ง สอดคล้องกับบริบทที่
หมายให้ ผู้ เ รี ย นมี อ งค์ ค วามรู้ ใ นเชิ ง ลึ ก และกว้ า งเพื่ อ สามารถน าไป
เปลีย่ นไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเอง สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น สถานที่ ศึ ก ษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรับปรุงโดยเพิ่ม
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่
วัตถุประสงค์ให้
มีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถ ครอบคลุมมากขึ้น
นาหลั กพุท ธธรรมไปประยุกต์ ใช้กับศาสตร์ส มัยใหม่อย่างมี เพื่อพัฒ นา
ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร นั ก พั ฒ นาสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รศาสนา ภาคประชาคม ธุ ร กิ จ เอกชน และ
สาธารณประโยชน์
๓. เพื่อเสริมสร้างการจัดการงานพัฒนาสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ในระดับประเทศและนานาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการสร้า งสุ ขภาวะของชุมชนและเครือข่ายทาง
วิชาการที่เข้มแข็งโดยร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา

๕๐

ต่า งๆ ทั้ งในและนอกสถาบั น ดาเนิน การจั ด การศึก ษา แลกเปลี่ ย นทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
วิชาบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต
วิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต

๖๑๕ ๑๐๑ พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม (Fundamentals of
๖๑๕ ๑๐๑ พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
Social Development) (๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals Social Development) (๓) (๓-๐-๖)
แนะนาการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สั งคม
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมไทย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
จริยธรรมทั่วไป จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ มารยาทไทย การเมื อ ง วั ฒ นธรรม หลั ก การพั ฒ นาสั ง คม บทบาทหน้ า ที่ คุ ณ ธรรม

หมายเหตุ
เพิ่ ม หน่ ว ยกิ ต จาก ๘
หน่ ว ยกิ ต ในหลั ก สู ต ร
เดิม เป็น ๙ หน่วยกิต
ในหลักสูตรปรับปรุง
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๕๑

และมารยาทสากล สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง จริยธรรม ของนักพัฒนาสังคม
ราชอาณาจักรไทย
๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม (English for
Social Development) (๓) (๓-๐-๖)
ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความพร้ อมในการศึกษาสาขาวิช าการพัฒ นาสั งคม และเทคนิคในการอ่าน
บทความหรือข้อความจากตาราในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๖๑๕ ๑๐๓ พระพุท ธศาสนากับ การพัฒ นาสั งคม (Buddhism
and Social Development) ๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คมตามแนว
พระพุทธศาสนา กระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริม
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อ
การพั ฒ นาเชิ ง พุ ท ธ การบริ ห ารการพั ฒ นาสั ง คมในประเทศไทยตามแนว
พระพุทธศาสนา
๖๑๕ ๒๐๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองและชนบท (Urban
and Rural Development Strategies) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดและหลักการรูป แบบและนโยบายในการพัฒนาเมื อง
และชนบทประมวล วิเคราะห์ พลวัต ของสังคมเมือง และชนบทที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต พัฒ นาเศรษฐกิจและการเมืองของไทย รวมทั้ง

คงเดิม

๖๑๕ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม ปรับปรุงชื่อวิชาและ
(Buddhism and Social Development Paradigm)๓ (๓-๐-๖)
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมตามแนว
พระพุ ท ธศาสนา พุ ท ธธรรมส าหรั บ การพั ฒ นาสั ง คม ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่
ส่งเสริม ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสังคม ระบบการบริหารเพื่อการ
พัฒ นาเชิ ง พุ ท ธ การบริ ห ารการพั ฒ นาสั ง คมในประเทศไทยตามแนว
พระพุทธศาสนา
๖๑๕ ๒๐๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนว
ปรับปรุงชื่อวิชาและ
พุทธ(Buddhist Policy and Strategies of Social
คาอธิบายรายวิชา
Development)๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาสั ง คมของพระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น กลไกการ

๕๒

นโยบายสาธารณะที่รัฐดาเนินการเพื่อการพัฒนาประเทศรูปแบบต่างๆ

๖๑๕ ๓๐๕ การบริหารการพัฒนาสังคม (Social Development
Administration) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับองค์กร ระดับสถาบัน ระดับสังคมใหญ่ ระดับกลุ่ม
และระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
ระดับบุคคล ผลการวิจัย และบทบาททางวิชาการ วิชาการด้านนี้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมไทยตามแนวพระพุทธศาสนา

ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า น
สังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนาในการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒ นาสั งคมของประเทศทั้ งในอดีต ปัจจุ บัน และอนาคต รวมทั้ ง
ศึ ก ษา กรณี ข บว นก ารขั บ เคลื่ อ นการ พั ฒ นา สั ง คม ของอ งค์ ก ร
พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
ปรับปรุงชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายไปในหมวด
วิชาเลือก

๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
ย้ายมาจากรายวิชาใน
(Buddhist Leadership and Social Development) ๓ (๓-๐-๖) หมวดวิชาเลือก มาจัด
ศึกษาภาวะผู้นาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า พุทธธรรมสาหรับ ไว้ในหมวดวิชาบังคับ
การสร้ า งภาวะผู้ น าที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาสั ง คม รวมทั้ ง
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล เพื่อประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม
และการจัดการเพื่อการพัฒนาสังคม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (Buddhist Meditation) (๓) (๒-๐-๖)

คงเดิม

๕๓

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปั สสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และ
ผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่
สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
วิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖ แนวความคิ ด ทฤษฎีท างการพัฒ นาสัง คม (Social
Development Concepts and Theories) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหสาขาวิชาในการพัฒนาสังคม
กรอบความคิดรูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวความคิดและ
วิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม และกระบวนการวิธีการพัฒนาสังคม

๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคม (Leadership and
Social Development) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้นาและแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้ น าคุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะของผู้ น า เช่ น การมี วิ สั ย ทั ศ น์ การจั ด การ
ความเครียด ความเสี่ยง และการหวังผล สัมฤทธิ์ นาเสนอทักษะระหว่างบุคคล
เช่น ความไวต่อการรับความรู้สึกผู้อื่น จูงใจผู้อื่น การสื่อสารอย่างเหมาะสม
การนาเสนออย่างมีคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

วิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖ แนวความคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
(Concepts and Theories of Social Development) ๓ (๓-๐๖)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาสั ง คม วิ เ คราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ด้า นการพัฒ นาสั ง คมในอดีต ปัจ จุบั น ทฤษฎี การพั ฒ นา
สังคมกระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสรองและแนวคิดทฤษฎี
การพั ฒ นาสั ง คมทางเลื อ ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสถานการณ์
ปรากฏการณ์ การพัฒนาสังคมในสังคมไทยและสังคมโลก
๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
(Leadership and Development of Being Social
Sustainability) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีภ าวะและรูปแบบของผู้ นา บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และ คุณสมบัติของผู้นาที่มีประสิทธิภาพต่างๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสังคมที่กาลังพัฒนาไปเป็นแบบยั่งยืน โดยเน้นการศึกษา
แบบปฏิบัติการณ์ของการสร้างทักษะการบริหารงานและบริหารคน การ

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

๕๔

ประสบการณ์ เพื่อใช้สร้างทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ใช้พุทธธรรม สร้ า งและน าทีม งานที่ มีวั ฒ นธรรมสู่ ค วามส าเร็จ และการบริ ห ารข้ า ม
ในการสร้ า งภาวะผู้ น า และการสร้ า งภาวะผู้ น าในการบริ ห ารกิ จ การ วัฒนธรรมแบบพุทธวิถีของสังคมแบบยั่งยืน อาทิ การศึกษาถึงการสร้าง
พระพุทธศาสนา
ภาวะผู้ นาที่มีประสิ ทธิภ าพในการบริห ารกิจการพระพุทธศาสนาแบบ
ยั่งยืน ภาวะผู้ นาที่มีประสิทธิภ าพในการบริห ารงานให้ เกิดความกลม
เกลียวกันในสังคมที่มีความแตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น (Generation)
๖๑๕ ๒๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม (Research
คงเดิม
Methodology for Social Development) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาความหมาย สาระสาคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา
หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นิยม แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ
และขั้นตอนการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การ
สารวจและทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร
และการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การวั ด เครื่ อ งวั ด และวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจัดเตรียม
ข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย
๖๑๕ ๒๐๙ สัมมนาการพัฒนาสังคม (Seminar on Social
๖๑๕ ๒๐๙ การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม ปรับปรุงชื่อรายวิชา
Development)๓ (๓-๐-๖)
และคาอธิบาย
(Seminar and workshop for Social Development) (๓-๐-๖)
สัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม โดยให้นิสิตกาหนดหัวข้อที่
รายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยให้
น่าสนใจตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจารายวิชา เพื่ออภิปรายในชั้น นิสิตกาหนดหัวข้อตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจารายวิชา เพื่อ
เรียนและสรุปเป็นเอกสาร
วิเคราะห์และนาไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
วิชาเลือก แบบ ก (๒) จานวน ๖ หน่วยกิต แผน ข จานวน ๑๒
หมายเหตุ
หน่วยกิต
๖๑๕ ๓๑๐ สัมมนาพุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๓๑๐ พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม(Buddhist ปรับปรุงชื่อวิชาและ
(Seminar on Buddhist Morality and Social
คาอธิบายรายวิชา
Ethics and Social Development) ๓ (๓-๐-๖)

๕๕

Development) ๓ (๓-๐-๖)
วิเคราะห์แนวนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม ปัญหาสังคมและกลุ่ม
วิเคราะห์ปัญหาสังคมและกลุ่มบุคคล โดยการศึกษาพุทธจริยธรรม บุคคลในเชิงจริยศาสตร์และธรรมาภิบาล โดยบูรณาการพุทธจริยธรรม
คุณธรรม ค่านิยมในสังคมที่มีระดับการพัฒนาที่สาคัญ ทั้งที่ปรากฏในระดับ คุณธรรม ค่านิยมในสังคมที่มี ต่อการพัฒนาสังคม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
นานาชาติ ประเทศ ชุมชน และหรือระดับบุคคล การวิเคราะห์ผลสืบเนื่องของ การวางแผน นโยบายและการจัดการพัฒนาสังคม
พุทธจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน นโยบายและการ
จัดการพัฒนาบุคคล กลุ่มและสังคม
๖๑๕ ๓๑๑ ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม (Buddhist
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Leadership and Social Development) ๓ (๓-๐-๖
และย้ายไปจัดใน
ศึกษาภาวะผู้นาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า พุทธธรรม
หมวดวิชาบังคับ
สาหรับการสร้างภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม รวมทั้ง
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล เพื่อประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและ
การจัดการเพื่อการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๓๑๑ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธ
วิถี(Buddhist Paths for Organization and Human Resource
Development) ๓ (๓-๐-๖)
ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาองค์ก ารและทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ ง ในปั จ จั ย และกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา รวมทั้ ง
รูปแบบและพฤติกรรมต่างๆ เน้นการวิเคราะห์บทบาทตัวแปรทางสังคม
และองค์การที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การร่วมมือ การประสานงาน
เจตคติของบุคคลและกลุ่ ม และการต่อต้าน โดยศึกษาถึงแนวความคิด
และเทคนิ ควิธีในการจัดการหรือการปรับตัว กับการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนานั้นๆ ด้วยพุทธวิถี

รายวิชาใหม่

๕๖

๖๑๕ ๓๑๒ การจัดการการพัฒนาสังคม (Social
Development Management) ๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการ การจั ด การ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การวางแผน การกาหนดเป้าหมาย การจัดองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การนาและภาวะผู้นา การกากับติดตาม ควบคุมงานและการ
ประเมินผลงาน

ตัดออก

๖๑๕ ๓๑๒ การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม รายวิชาใหม่ แทนราย
(Development and Evaluation of Social Development วิชาการจัดการพัฒนา
สังคม
Project) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิด หลักการพัฒนาโครงการทางสังคม การ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การกาหนดเป้าหมาย
การจั ด องค์ ก าร การก ากั บ ติ ด ตาม ควบคุ ม งานและการประเมิ น ผล
โครงการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย(Seminar on Research
คงเดิม

๖๑๕ ๓๑๓
Practice) ๓ (๓-๐-๖)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal)
ของนิสิตตามความสนใจเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการกาหนดปัญหาการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ย วข้ อง การก าหนดกรอบความคิด (Conceptual
Framework) การสร้ างเครื่องมือวัด การเลือกตัว อย่าง การวางแผนการ
จัดการในการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
๖๑๕ ๓๑๔ การศึ ก ษาตามแนวแนะในการพั ฒ นาสั ง คม
(Directed Studies in Social Development) ๓ (๓-๐-๖)
นิสิตอาจจะขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาเอก

ตัดออก

๕๗

ของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะในการพัฒนาสังคม ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ประจาวิชานี้
๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการพัฒนาสังคม (Social
Development Administration) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิด การบริหาร กระบวนการบริหาร การบริหารการ
พัฒนา การบริหาร การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธ การ
บริหารราชการแผ่นดิน องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์ การนานโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและเทศชาติ

ปรับปรุงชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายจากหมวด
วิชาบังคับ

๖๑๕ ๓๑๕ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก ( รายวิชาใหม่(เพิ่มเติม
Sustainable Development Goals in Global Perspective ) ราชวิชาที่ตัดออก)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดสากลว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสร้างสันติภาพ ความยุติธรรม การ
ลดความเหลื่อมล้า และการตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติ
ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๖๑๕ ๓๑๖ การพั ฒ นาการรู้ คิ ด และปั ญ ญาทางสั ง คม รายวิชาใหม่(เพิ่มเติม)
(Social Cognition Development) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการสร้างความรู้ การคิด และระบบ
ปัญญา (ความฉลาด) ต่างๆ ของมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบของ

๕๘

พฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจต่างๆ ซึ่งจะก่อให้ผู้ เรียนได้เข้าใจตนเองและผู้ อื่น
รวมทั้งสามารถนาไปพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การแสดงออกของ
พฤติ กรรมทางสั งคมที่เ หมาะสมและสร้า งสรรค์ ซึ่ งเน้นการศึกษาถึ ง
กระบวนการทางสมองของมนุษย์โดยตรง ทั้งทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และ การลงทดสอบรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเหล่านั้นในพื้นที่จริง
๖๑๕ ๓๑๗ การวิ จั ย เชิ ง ทดลองทางสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ (Experimental Research in Social and Human
Sciences)๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลักและวิธีการพื้นฐานและองค์ประกอบที่สาคัญในการ
วิจัยเชิงทดลองทั้งในทางสังคมศาสตร์และทางมนุษยศาสตร์ วิธีทางการ
ทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม รูปแบบการทดลองต่างๆ
(อาทิ แบบกึ่งทดลอง) วิธีการวางแผน การควบคุม การสร้างคุณภาพของ
งานทดลอง โดยเน้นการออกแบบการทดลอง การสร้างสมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ วิธีการสร้างคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้ง
วิธีการใช้ส ถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม และ
วิธีการสรุปและเขียนผลงานวิจัยเชิงทดลอง โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ที่ผู้วิจัยเชิงทดลองพึงต้องมี
วิทยานิพนธ์ แบบ ก(๒)
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ (Thesis) ๑๒ หน่วยกิต
ศึ ก ษาวิ จั ย และน าเสนอผลการวิ จั ย ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระทางด้ า นการ
พัฒนาสังคมที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การ

รายวิชาใหม่
(เพิ่มเติม)

คงเดิม

๕๙

ดูแลแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยขั้ น ตอนและรู ป แบบของการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ แผน ข
๖๑๕ ๕๐๐
สารนิพนธ์ (Research Paper) ๖ หน่วยกิต
เพิ่ม สารนิพนธ์ ใน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจใน แผน ข
บริบทของการพัฒนาสังคม ภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์

