
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Programs in Political Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Political Science (Political Science) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Pol.Sc. (Political Science) 
3. วิชาเอก 
 รัฐศาสตร์การปกครอง 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 145 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง พ.ศ. 2549 
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 - สภาวิชาการกลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 เดือน
มกราคม พ.ศ.2554 
 -สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2554 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 
 -สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
 -สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถท างานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุก
กระทรวง ทบวง กรม กอง บริษัทเอกชน องค์กรอิสระเช่น เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ประสานงาน บุคลากร 
เลขานุการ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน พนักงานบริษัทเอกชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นักวิจัย
ตามสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ ฉายา/นามสกุลเลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 
พระมหาอรุณ 
ปํฺญารุโณ* 

xxxxxxxxx อาจารย์ 

-รป.ม. (การปกครอง
ท้องถิ่น) 

-ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม) 

 
-ร.บ. (เทคนิคและ 
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร)์ 

ม.ราชภัฏสวน 
สุนันทา  
สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรร 
มาธิราช 

2550 
 
2546 
 
 
2549 
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-ศน.บ. (สังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2541 

2 
พระมหาป๎ญญา 
ปํฺําวุฑฺโฒ* 

xxxxxxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตรา 
จารย์ 

- ศศ.ม. (นโยบาย
และการวางแผน
สังคม  

- ศน.บ. (สังคม
วิทยา)  

ม.เกริก 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 
 
2537 

 
3 

 

นายสงบ 
เชื้อทอง* 

xxxxxxxxx 
รองศาสตรา 

จารย์ 

-M.A. (Political 
Science), 

  
-ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

Panjab 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2529 
 
 
2525 

4 

 
พระครูปลัด 
ณัฐพงศ์ ยโส 

 
xxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะ)   
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
 
2546 

5 
นางสาวกัญจิรา 
วิจิตรวัชรารักษ ์

xxxxxxxxx อาจารย ์

-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-วท.บ.วิทยาศาสตร์
(สุขศึกษา) 

ม.รามค าแหง 
ม.ราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

2548 
2546 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 

 
นายสุธน   
ค าลือชัย* 

 
xxxxxxxx 

 
ผู้ช่วย

ศาสตรา 
จารย์ 

-M.A. (Political   
Science)  
-B.A. (Sociology)  
 
-ศศ.บ.(ไทยคดี
ศึกษา) 

Marathwad  
University, India  
Magadh  
University, India  
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช   

2528 
 
2524 
 
2537  
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2 

 
นายวรวุฒิ    
บางเขียว* 

 
xxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-M.A.(Sociology) 
 
 
-ศน.บ.
(สังคมศาสตร์) 

Deccan College, 
Poona 
University, India  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2529 
 
 
2525 
 

 
3 

นายธี
ระวัฒน์ 
อัตตโยธิน* 

xxxxxxxx อาจารย ์
-ศศ.ม (รัฐศาสตร์) 
-ศษ.บ.(บริหาร
การศึกษา) 

ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 

2546 
2540 

4 
นางสาวณฐ
ภัทร 
อยู่เมือง 

xxxxxxxx อาจารย ์

-ร.ม. 
(เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริหารจัดการ) 
-บธ.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) 

ม.บูรพา 
 
 
 
ม.ศรีปทุม 

2550 
 
 
 
2546 

5 

 
นายบัณฑิต  
ย่อยชา 

 
xxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-พธ.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2554 
 
2551 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
 

ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1 
พระครูศรีปริยัติ
วิธาน* 
 

xxxxxxx อาจารย ์

-Ph.D. (Social 
Science) 
-ศศ.ม.(ปรัชญา
การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์)  
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.มคธ  อินเดีย 
 
ม.เกริก 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2546 
 
 
2543 
 

2 
พระมหาสุเทพ 
สุวณฺโณ* 

xxxxxxx อาจารย์ 
-สส.ม. (สังคม
สงเคราะห์ใน

ม.ธรรมศาสตร์ 
 

2545 
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กระบวนการ
ยุติธรรม)  
-น.บ. 
(นิติศาสตร์) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  

 
 
ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
 
2543 
 
2542 

3 
พระปลัดสุรศักดิ์
ปุณฺณวุฑฺโฒ* 

xxxxxxx อาจารย์ 

-รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
-ศน.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.รามค าแหง   
  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2551 
 
2547 

4 

 
นายเจริญ   
จันทร์มุ่ย 

 
 

xxxxxx 

 
ผู้ช่วย

ศาสตรา 
จารย์ 

M.A.( Social 
Science) 
 
-ศน.บ.(สังคมศาสตร์) 

Meerut 
University, 
India  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2526 
 
 
2523 
 

5 พระศิวะ ชยเมโธ xxxxxx อาจารย์ 

-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2554 
 
2551 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา 

 

ส าเร็จจาก ปีท่ี
จบ 

1 
พระวรชัด    
ปยุตฺโต* 

xxxxxxx อาจารย์ 

-ศน.ม. (รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2551 
 
2544 

2 
พระขวัญประชา  
ธมฺมวุฑฺโฒ* 

xxxxxx อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2554 
 
2548 
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3 
นายอภิชิต  
เหมือนไธสง* 

xxxxxxx อาจารย ์
-ร.ม.(รัฐศาสตร์)  
-ศน.บ.(รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 

ม.รามค าแหง 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
2548 

4 
นางสาวขวัญตา 
ศรีแก้ว 

xxxxxxx อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2553 
 
2548 

5 
นายทรงวุฒิ  
ศรีวิไล 

xxxxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

-ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

ม.ขอนแก่น 
 
ม.รามค าแหง 

2540 
 
2525 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

ส าเร็จจาก ปีท่ี
จบ 

1 

 
จ.ส.อ.วรยุทธ   
สถาปนาศุภกุล* 

xxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง)  
-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2551 

2 

 
นายศุภพล   
จันทร์ภิรมย์* xxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง)  
-ศศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร์
การเมือง) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
ม.เชียงใหม่ 

2547 
 
 
2549 

3 
นายเศวต   
เวียนทอง* 
 

xxxxxxx 
 

อาจารย ์
น.บ.(นิติศาสตร์) 
ร.ม.(การเมืองและ
การปกครอง) 

ม.รามค าแหง 
ม.เชียงใหม่  

2522 
2543 

4 

 
นางจารุวรรณ  
ปฐมธนพงศ์  

 
xxxxxxx 

 
อาจารย ์

-วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)  
ร.ม.(การเมืองและ
การปกครอง)  

ม.เชียงใหม่ 
 
ม.เชียงใหม่ 

2516 
 
2542 
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5 นายสุพิษ   
สีค ามี 

xxxxxxx อาจารย ์ -ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง)  
-ศน.ม. (การจัดการ
ศึกษา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2552 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

ส าเร็จจาก ปีท่ี
จบ 

1 

 
พระอุดมเกียรติ 
วิสุทฺธาจาโร* 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2553 
 
2549 

2 

 
นางพัชรี  
ศิลารัตน์* 

 
xxxxxxxxxx 

 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 
-ศน.บ. 
 (รัฐศาสตร์การ 
ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2549 

3 

 
นายอดิศักดิ์   
ทุมอนันต*์ 
 

 
xxxxxxxxxx 

 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร ์
การปกครอง) 
-ศน.บ. 
 (รัฐศาสตร์การ 
ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2546 

4 

 
พระศิลาศักดิ์  
สุเมโธ 

 
xxxxxxxxxx 

 

  
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2553 
 
2551 
 

5 
นางสาวกษมา 
อิทรวิชัย 

 
xxxxxxxxxx 

 

  
อาจารย ์

-รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาตร์) 

-น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ์
ม.ธรรมศาสตร์ 

2545 
 
2540 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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 (7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 

 
พระมหาวชิรวิชญ ์
ชยธมฺโม* 

 
xxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2550 

2 

 
จ.ส.อ.สถิตย์ 
กรมทอง* 

 
xxxxxxxxx 

 
 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2547 

3 

 
นายเกษม    
ประพาน* 

 
 

xxxxxxxxx 
 

 
 

อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ. 
(พุทธศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหากุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
2546 

4 
นายขันทอง 
พรมทา 

 
xxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-ศน.บ.(ปรัชญา) 
 

ม.รามค าแหง 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
2534 

5 

 
นายสุทิน  
เลิศสพุง 

 
xxxxxxxxx 

 

  
อาจารย ์

-M.A. (Sociology) 
 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2535 
 
2533 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา  
 

ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1 
นายป๎ณณพงศ์  
วงศ์ณาศรี* 

xxxxxxxxxx อาจารย ์
-รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
-ร.บ.(รัฐศาสตร์) 

ม.เกษมบัณฑิต 
 
ม.รามค าแหง 

2543 
 
2538 
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2 นายเดโช   
สุขศรีนวล* 

xxxxxxxxxx อาจารย ์ -ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
-ศน.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.รามค าแหง 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
2525 

3 

 
นายเฉลิม  
บุญรัตนัง* 
 

 
xxxxxxxxxx 

 

 
 
อาจารย ์

-พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
-ศศ.บ. (การพัฒนา
ชุมชน) 

สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

2541 
 
 
2536 

4 
 
นายเนติธร  
สอนข า 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-น.บ.(นิติศาสตร)์ 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.รามค าแหง 

2552 
 
2545 

5 

 
 
นายสมพงษ์  
ธรรมโชต ิ

 
 

xxxxxxxxxx 

 
 
อาจารย ์

-รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 
-น.บ. (นิติศาสตร)์ 
-ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร 
ศาสตร์   
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ราชภัฏสงขลา 

2547 
 
 
2552 
2523 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา 

 

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 

 
นายณัฐพล  
จินดารัมย*์ 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
2547 

2 

 
นายวรเชษฐ ์
โทอื้น* 

 
xxxxxxxxxx 

 

 
อาจารย ์

-รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต) 
-ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 

ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

2553 
 
 
2545 
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3 

 
นายชัชพงศ์  
เทียมทัน* 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย์ 

-ร.ม.(สหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
-ร.บ. (ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 

ม.รามค าแหง 
 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

2554 
 
 
2544 

4 

 
นายพิเชฐ   
ศรีหล้า 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(ปรัชญา) 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2547 

 
5 

นางธมกร 
ทยาประศาสตร ์

 
xxxxxxxxxx 

 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  
-กศ.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

ม.รามค าแหง 
ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2551 
2524 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (10) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

ล าดับ 
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา  
 

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 

 
พระครูวรจิตตานุ
รักษ์ * 

 
xxxxxxxxxx 

 
อาจารย ์

-รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
 
2549 

2 

 
พระกษิดิศ   
สุทฺธจิตฺโต* 

 
 

xxxxxxxxxx 
 

 

 
 
อาจารย ์

 -รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
 
2550 

3 

 
นางสมพร  
ทิพวันนา* 

 
 

xxxxxxxxx 
 

 
 

อาจารย ์

-ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 
-ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.ราชภัฏ
มหาสารคาม  

2553 
 
2541 

       



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
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4 

 
 
นายสุรศักดิ ์
พุทธา 

 
 
xxxxxxxxx 

 

 
 
อาจารย ์
 

-M.A. 
(Demography) 
 
 
  
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

BANARAS 
HINDU 
UNIVERSITY 
VARANASI, 
INDIA, 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
 
 
 
2539 
 

5 

 
นายอนัฐชา  
ปราบพาล 

 
xxxxxxxxx 

 

 
อาจารย ์
 
 

-ศศ.ม. (การบริหาร
องค์การ) 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.เกริก 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 
2543 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 11.1.1 สังคมโลกป๎จจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อย่าง
รวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
 11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึง
ท าให้เกิดผลกระทบการบริหารงานภาครัฐและเอกชนอย่างรวดเร็ว 
 11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 11.1.4 เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ท าให้หน่วยงานต่างๆ ต้อง
ปรับนโยบายและกลยุทธ์การท างาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว  
 11.1.5 มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน 
รวมทั้งการก าหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 11.2.1 สังคมป๎จจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดป๎ญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยต่างๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก 
 11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและทุกรูปแบบ 
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 11.2.4 ประชาชนมีความเครียด มีความเห็นขัดแย้งกัน ขาดความสามัคคี เกิดความแตกแยกใน
สังคม เกิดกระแสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความสุข 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยป๎จจัยส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ข้อ 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศาสนศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกป๎จจุบันและอนาคต มีการเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สอดแทรกความเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นก าลังส าคัญทางด้านการบริหาร การปกครองของประเทศต่อไป 
มีความสามารถและมีมาตรฐานในการบริหารงานภาครัฐและเอกชนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ป๎ญหาการเมือง การปกครอง 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มีความ
พร้อมในการท างานในระบบข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน มีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ /ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วม

ด้วยหรือไม่อย่างไร  
 ไม่มี  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ไม่มี 

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้ 
 13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
 13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

13 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทางด้านการเมืองการปกครอง กล้าคิด กล้าท า กล้าน า และกล้าวิพากษ์อย่างมี
เหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งพฤติกรรมและความคิด 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปกครองตามหลักการทาง
รัฐศาสตร์  
 1.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษาและวิจัยทางรัฐศาสตร์ อันจะเป็นพ้ืนฐานในการเข้าใจและ
ประสานงานกันระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรในการพัฒนาสังคมไทย 
 1.2.3 เพ่ือให้บัณฑิตเป็นนักปกครอง ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและคณะสงฆ์ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 1.2.4 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการกิจการคณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 1.2.5 เพ่ือให้บัณฑิตน าเอาหลักการ และวิธีการทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
(การอ่าน การเขียน การพูด การ
ฟ๎ง) 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความ
วารสารทางวิชาการและการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1. มีจ านวนชั่วโมง กิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1,ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
2,ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร,
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
3. มีรายวิชาสัมมนาทาง
รัฐศาสตร์การปกครอง โดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ
วารสารทางวิชาการ 
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 การพัฒนานักศึกษา 
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 
 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 

1. จ านวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 
2. -จ านวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
-มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
การศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 

1. เพ่ิมรายวิชาเลือกเรียน ในกลุ่ม
วิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 
เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ ทางด้าน
การเมืองการปกครอง กล้าคิด กล้า
ท า กล้าน า และกล้าวิพากษ์อย่างมี
เหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม
ทั้งพฤติกรรมและความคิด 

1. มีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะที่เป็นวิชาเลือกได้แก่ 
-ภาวะผู้น าและการจูงใจ 
-เพศสภาพกับการเมือง 
-การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ๆที่ส าคัญ 
 

1. เพ่ิมกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 

1. มีรายวิชา 
-กระบวนการฝึกประสบการณ์
อาชีพทางรัฐศาสตร์ 
-การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
รัฐศาสตร์ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ( Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
เวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา    มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์ /ภาคการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนด ต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 2 ระบบการศึกษา  (ภาคผนวก)   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การ
จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก) 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายป๎ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน -เดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนตุลาคม -เดือนกุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการ
สอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการก าหนด 
 2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
 2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟ๎่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ป๎ญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็นการเรียนที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
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 2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นแก่นักศึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 
ตักเตือน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
 2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่นทุกภาค
การศึกษา 
 2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะน าการเรียน 
 2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปีที่ 2  150 150 150 150 
ชั้นปีที่ 3   150 150 150 
ชั้นปีที่ 4    150 150 

รวม 150 300 450 600 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    150 150 

2.6 งบประมาณตามแผน 
จ าแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 700,000 800,000 900,000 1,000,000 700,000 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

82,617 93,497 104,377 115,257 126,137 

งบลงทุน - - - - - 
เงินอุดหนุน 66,564 133,128 199,692 266,256 116,424 

รวมรายจ่าย 847,181 1,026,625 1,204,069 1,950,000 942,561 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 52,374 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  109 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 72 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7       หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
      3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.3.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น(บ-ป-ต)  
GE1001          มนษุยกั์บสังคม                                         3(3-0-6) 
  Man and Society 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

  GE1002       สือ่พ้ืนบา้นกับสุขภาพชุมชน                    3(3-0-6) 
 Local Media and Community Health 

GE1003  มนุษย์กับเศรษฐกิจ                               3(3-0-6) 
 Man and Economy 

GE1004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                         3(3-0-6) 
 Jurisprudence 

GE1005  การเมืองการปกครองของไทย                    3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 

  GE1006          สันติภาพศึกษา                                         3(3-0-6) 
 Peace Studies 

GE1007  การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         3(3-0-6) 
  Education and Development for Good Living 

  GE1008           ท้องถ่ินศึกษา                                          3(3-0-6) 
    Local Studies 
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   3.1.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
  รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต   

รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา              น(บ-ป-ต)  
  GE2009  ไทยศึกษา                                         3(3-0-6) 
    Thai Studies 
  รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE2010        จรยิธรรมและทักษะการศึกษา                    3(3-0-6) 
    Ethics and Study Skills 
  GE2011           วิถีชีวติและภูมิป๎ญญาไทย                       3(3-0-6) 
    Ways of Life and Thai Wisdom 
  GE2012  การวางแผนชีวิตและครอบครัว          3(3-0-6) 
    Family Life Planning 
  GE2013           ศิลปะนยิม                                 3(3-0-6) 
    Art Appreciation 
  GE2014  สังคีตนิยม                               3(3-0-6) 
    Music Appreciation 
  GE2015           ดนตรศึีกษา                               3(2-1-6) 
    Music Studies 
  GE2016  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                       3(3-0-6) 
    Psychology in Daily Life 
  GE2017           หลักปรชัญาและตรรกศาสตร์             3(3-0-6) 
    Principle of philosophy and Logic 
  GE2018           พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต               3(2-1-6) 
    Physical Education and Quality of Life  
   3.1.3.1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต)  

  GE3019       ภาษาไทย                                   3(3-0-6) 
    Thai Language 
  GE3020       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                           3(3-0-6) 
    Fundamental English 1 
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  GE3021       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                          3(3-0-6) 
    Fundamental English 2 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE3022  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                    3(3-0-6) 
    Thai Language for Foreigners 
  GE3023           สัทศาสตร์อังกฤษเบือ้งต้น                            3(3-0-6) 
    Fundamental English Phonetics 
  GE3024          ไวยากรณ์อังกฤษ                     3(3-0-6) 
    English Grammar 
  GE3025  การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
    Fundamental English Translation 
  GE3026           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
    English for Communication 
   3.1.3.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต)  
GE4027         สถิติเบื้องต้น                               3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE4028  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                              3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 

  GE4029  คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน              3(3-0-6) 
    Computer for Working 
  GE4030          เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า       3(3-0-6) 
    Information Technology for Further Study 
  GE4031  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
    Science Technology and Environment 
  GE4032           มนษุยกั์บสิง่แวดล้อม                           3(3-0-6) 
    Man and Environment 
  GE4033          การท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์                           3(3-0-6) 
    Eco – Tourism 
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  GE4034          ชีวิตและสุขภาพ                                   3(3-0-6) 
    Life and Health 
 

  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 

ก. รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                      น(บ-ป-ต)  
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  History of Buddhism 

  BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1                                3(3-0-6) 
    Tipitaka Studies 1 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2                               3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 2 
BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา 3                                3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถีไทย                                          3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา           3(3-0-6) 
  Pali for Buddhist Research 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Sanskrit  for Buddhist Research 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน                        3(3-0-6) 
  Meditation Practice 

  ข.รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                น(บ-ป-ต)  
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน                             3(3-0-6) 
  Mahayana Buddhism 
BU5010  ศาสนศึกษา                                       3(3-0-6) 
  Religious Studies 
BU5011  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
  English for Buddhism Propagation 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย         3(3-0-6) 
  Thai Buddhist Literature 
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BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
  Information Technology for Buddhism Propagation 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Buddhism, Science and Technology 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
  Buddhism and Globalization 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Buddhism and Sustainable Development 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
  Buddhism in the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  Buddhist Affairs Administration 

 
 3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 
 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองเป็นวิชาเอกต้อง
เรียนรายวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 79  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 ก. รายวิชาบังคับเรียน  63  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(บ-ป-ต)  

 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science 

 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Parliamentary System 
 SO2003 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง 
  การปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Economic and Social Foundation of Thai Politics 
  and Governments 
 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3(3-0-6) 
  Thai  Sangha  Administration 
 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 
  Political Parties, Interest Groups and Elections 
 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Politics in Buddhist Approach 
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 SO2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Social Science Research Methodology 
 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Theories of Politics and Ethics 
 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง 3(3-0-6) 
  Constitution and Election Laws 
 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
  Law of Evidence 
 SO2011 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Criminal Law for Political Science 
 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
  Criminal Law trial 
 SO2013 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

      Administrative Laws 
 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย 3(3-0-6) 
  Foreign Policy of Thailand 
 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Politics and Local Administration 

SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมือง  
 ของประเทศก าลังพัฒนา 3(3-0-6) 
 Political Changes and Development 
 in Developing Countries 
SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International  Laws 
SO2019 การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0-6) 
 Investigation 
SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3(3-0-6) 
 Seminar on Religion and Politics 
SO2021 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 English for Political Science 
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 ข. รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
SO2022 พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governmental Dynamics 
SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3(3-0-6) 
 Socialist Political Thoughts 
SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Liberal Democratic Theories 
SO2025 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3(3-0-6) 
 Seminar on Thai Political Thoughts 
SO2026 สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง 
 ในทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Seminar on Political Violence and Non-violence 
SO2027 สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมือง 
 เชิงปรัชญา  3(3-0-6) 
 Seminar on Philosophical-political Methodology 
 and Analysis 
SO2028 สัมมนาป๎ญหาทฤษฎีการเมืองป๎จจุบัน 3(3-0-6) 
 Seminar on Problems of Contemporary  
 Political Theory 
SO2029 การเมืองกับเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Economy 
SO2030 ระบบการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Systems 
SO2031 การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Comparison of Thai and International Politics 
SO2032 ป๎ญหาทางการเมืองของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Political Problems 
SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
 International Relations 
SO2034 การทูต สถานทูต และสถานกงสุล 3(3-0-6) 
 Diplomacy, Embassy and Consulate 
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SO2035 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 3(3-0-6) 
 Public Personnel Administration 
SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Rules and Regulations for Public Administration 
SO2037 ภาวะผู้น าและการจูงใจ 3(3-0-6) 
 Leadership  and  Motivational Techniques 
SO2038 เพศสภาพกับการเมือง 3(3-0-6) 
 Gender and Politics 
SO2039 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 
 Work Efficiency Development 

 ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์  2(90) 

       Preparation for Professional Experience in  
       Political Science 

SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 5(450) 
      Field Experience in Political Science 
 

 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป = GE 
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ = GE1xxx 
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ = GE2xxx 
-กลุ่มวิชาภาษา = GE3xxx 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ = GE4xxx 
กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา = BU5xxx 
คณะศาสนาและปรัชญา = PH 
-ภาควิชาพุทธศาสตร์ = PH1xxx 
-ภาควิชาปรัชญา = PH2xxx 
-ภาควิชาศาสนศาสตร์ = PH3xxx 
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คณะมนุษย์ศาสตร์ = HU 
-ภาควิชาภาษาตะวันออก = HU1xxx 
-ภาควิชาภาษาตะวันตก = HU2xxx 
คณะสังคมศาสตร์ = SO 
-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา = SO1xxx 
-ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ = SO2xxx 
คณะศึกษาศาสตร์   = ED 
-ภาควิชาวิชาการศึกษา = ED1xxx 
-ภาควิชาบริหารการศึกษา = ED2xxx 
-ภาควิชาการศึกษานอกระบบ = ED3xxx 

 ความหมายของรหัส  
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ 
เลขตัวที่ 1 หมายถึง ภาควิชา 
เลขตัวที่ 2-4 หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละภาควิชา ตั้งแต่001–999 

 หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต  
 เช่น น(บ-ป-ต)   

น = หน่วยกิต  
บ = บรรยาย  
ป = ปฏิบัติ  
ต = ศึกษาด้วยตนเอง  
 

 3(3-0-6) 
 3 หมายถึง 3หน่วยกิต 
 (3 -   บรรยาย 3 ชั่วโมง  
 -0-   ไม่มีปฏิบัติ 
 -6)  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE1001 มนุษย์กับสังคม 3 3 0 6 
GE2009 ไทยศึกษา 3 3 0 6 
GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 3 3 0 6 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 2 1 6 
GE3019 ภาษาไทย 3 3 0 6 
............... วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 - - - 

รวม 21 17 1 36 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา1 3 3 0 6 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 
3 3 0 6 

BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 
GE1004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3 3 0 6 
GE3024  ไวยากรณ์อังกฤษ 3 3 0 6 
............... วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 - - - 

รวม 21 18 0 36 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 3 3 0 6 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา2 3 3 0 6 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 
3 3 0 6 

GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว 3 3 0 6 
GE4027 สถิติเบื้องต้น 3 3 0 6 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา3 3 3 0 6 
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
BU5010 ศาสนศึกษา 3 3 0 6 
SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 3 0 6 
SO2002 ระบบรัฐสภาไทย  3 3 0 6 
SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 3 0 6 
SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

เลือกตั้ง 
3 3 0 6 

SO2015 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 3 0 6 
SO2003 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การเมืองการปกครองไทย 
3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 3 0 6 
SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร ์ 3 3 0 6 
SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน 3 3 0 6 
SO2013 กฎหมายปกครอง 3 3 0 6 
SO2005 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการ

เลือกตั้ง 
3 3 0 6 

SO2011 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร ์ 3 3 0 6 
SO2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 3 0 6 
SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย 3 3 0 6 
SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 3 3 0 6 
SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมือง

ของประเทศก าลังพัฒนา  
3 3 0 6 

SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 3 0 6 
SO2019 การสืบสวนและสอบสวน 3 3 0 6 
SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

SO2021 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 3 0 6 
SO2xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
SO2xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
SO2xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพ

ทางรัฐศาสตร์ 
2 0 90 0 

รวม 14 12 90 24 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO2041 การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง

รัฐศาสตร์ 
5 0 450 0 

รวม 5 0 450 0 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา   น (บ-ป-ต) 
GE1001        มนุษย์กับสังคม                                          3(3-0-6) 

   Man and Society 
ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  ศึกษาโครงสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม กลไกท างาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการปกครอง กฎหมาย
และเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อระบบทั้งสาม  ศึกษาบทบาทของ
สื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและป๎ญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร  การวิจัยป๎ญหาทาง
สังคมศาสตร์และผลการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และศึกษาป๎ญหาสังคมไทยในป๎จจุบันที่ส าคัญ 
เพ่ือให้เข้าใจป๎ญหาและมองเห็นความสัมพันธ์ของป๎จจัยต่างๆ ที่มีต่อป๎ญหานั้น 

To study behavior and relation of human beings living together as society, 
structure of social change and evolution, working mechanism and relation of 
administrative process, law and economy as well as the influence from foreign countries 
and impact on three systems, roles of social media, population change and problems 
arising from increasing population, social problem research and results of research on the 
country development and Thai social problems at present in order to understand 
problems and find the relation of various factors towards those problems. 
 

GE1002 สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน                    3 (3-0-6) 
Local Media and Community Health 

ศึกษาประเภทของสื่อพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับการละเล่น พิธีกรรมและประเพณี บทบาทและ
ความส าคัญของสื่อพ้ืนบ้านที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจและภูมิป๎ญญา 
ตลอดถึงแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ 

To study types of Local Media toward play, rites and traditions, roles and 
importance of local media towards health rehabilitation in the community in term of a 
body, mind and local wisdom as well as ways of promotion and conservation. 
 
 GE1003 มนุษย์กับเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) 

Man and Economy 
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ระบบเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากร หลักการส าคัญในด้านธุรกิจและ

การจัดการ การตลาด การเงินและการธนาคาร การคลัง รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดย
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เน้นให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเก่ียวข้องกันระหว่างป๎จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในป๎จจุบัน  จริยธรรมกับการด าเนิน
ธุรกิจ 

The important economic theory, economic system and resource utilization, 
important principles of business, and management, marketing, finance and banking, 
governmental finance, trade and investment with foreign nations by focusing on overall 
image of Thai economy and relation in economic, social, political and administrative 
factors especially human living at present, ethics and business run. 
 

GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 
Jurisprudence 

ความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะและ ประเภทของกฎหมาย การ
ใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญา 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ 

Fundamental knowledge and general knowledge about laws, and to study nature 
and types of law, application and cancellation of law related to person, juristic acts and 
contract agreement about debt. 
 

GE1005        การเมืองการปกครองของไทย    3 (3-0-6) 
Thai Politics and Government 

ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองและบทบาทของ
สถาบันการปกครองของไทย เช่น องค์กรฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร ฝุายตุลาการ รวมทั้งสถาบันอื่นที่มี
อิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทย 

To study evolution of Thai government system, political process and roles of Thai 
government institutes such as legislative assembly, administrative and juristic bodies 
including other institutes influential over Thai politics and government. 
 

GE1006       สันติภาพศึกษา      3 (3-0-6) 
Peace Studies 

ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อสันติภาพโลก 
สถานการณ์ความขัดแย้ง เหตุเกิด วิธีการสร้างสรรค์และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร 
และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคม พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
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To study concepts, and relation between man and peace, conflict with an impact 
on World peace, the conflict situation, causes, creative methods, and maintenance of 
peace at a level of person, community, society and country, ways of conflict solution by 
peaceful methods, creation of relationship and use of media and mass media for 
promotion of peace in society, Buddhism and peace. 
 

GE1007 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 (3-0-6) 
   Education and Development for Good Living 

ความจ าเป็นและความส าคัญที่มนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษาเพ่ือแก้ป๎ญหา
และการด ารงอยู่ในสังคมเพ่ือสันติสุข จริยธรรมกับการศึกษา มนุษย์กับการเรียนรู้ หลักการเรียนรู ้
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ การศึกษากับ ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝุรู้ การ
แสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์การแก้ป๎ญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม 

The necessity and importance of human learning, educational system, and to 
study problem-solving, and living in the society for peacefulness, ethics and education, 
man and learning, principles of learning, technology and knowledge management, 
education and living skill in modern society, ambition in learning, seeking and 
development of new knowledge, management ability, use of technology, reasoning, 
problem-solving analysis, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics, 
virtue, human relation, etiquette and association. 
 

 GE1008 ท้องถิ่นศึกษา     3 (3-0-6) 
   Local Studies 

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีสืบต่อมาจนถึงป๎จจุบัน ป๎ญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นจากคติชน การ
อภิปรายและน าเสนอข้อมูล  

Local history, natural and social environment, custom and tradition, a way of life, 
cultural heritage, local wisdom continuing to the present time, important problems 
arising in locality, general knowledge about folk story, method of study on information of 
the folk story, analysis of local wisdom from the folk story, discussion and presentation 
of data and information. 
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          (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2009 ไทยศึกษา     3 (3-0-6) 
   Thai Studies 

ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้านโดยพิจารณาท้ังทางด้านประวัติศาสตร์  
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคม 
วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิป๎ญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการปรับเปลี่ยนและ
รักษาความเป็นไทยในด้านต่างๆ ของสังคมไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในสมัยป๎จจุบัน 

To study basic nature of Thaism in all aspects by considering background history, 
political development, administration, international relations, structure of economy, 
society, culture, art, literature, Buddhist philosophy and Thai local wisdom as well as 
consideration of change and preservation of Thaism in all aspects of Thai society being 
changed at present. 
 
 GE2010 จริยธรรมและทักษะการศึกษา   3 (3-0-6) 
   Ethics and Study Skills 

ศึกษาหลักจริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้รู้จักตัดสินป๎ญหาและปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะใน
เรียนระดับอุดมศึกษา เช่น การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การคิดคะแนนสะสม การเตรียมตัวสอบ การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด การเขียนรายงาน 

To study ethical principles, roles and duties of individuals to know how to decide 
problems and practices righteously to be able to carry beneficial life to oneself and 
society. To study and increase learning skills in higher education such as an appropriate 
spending time, participation in activities out of curriculum, working with others, 
calculation of accumulated marks, preparation for examination, research in the library 
and reporting. 
 

GE2011 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย   3 (3-0-6) 
   Ways of Life and Thai Wisdom 

รูปแบบความเชื่อและการด าเนินชีวิตของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความ
เป็นชนชาติไทย อันได้แก่ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล การละเล่น ศิลปะ และความ
เชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน ศึกษาผลงานและแนวคิดท่ีเกิดจากภูมิป๎ญญาไทยและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นไทย กระบวนการสืบทอด การผลิต การเผยแพร่และวิวัฒนาการสู่ระบบเศรษฐกิจของผลงานที่เกิด
จากภูมิป๎ญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตและภูมิป๎ญญาไทย 
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Forms of beliefs, and ways of life of Thai people, relation between Thai culture 
and Thai racism such as custom, tradition, festival, play, art and beliefs of Thai people 
from the past to the present time. To study fruit of work and way of thought arising from 
Thai wisdom and local wisdom, continuous process, production, distribution and 
evolution to economic system as a result of work created by local wisdom from the past 
to the present time, Buddhism and way of life and Thai wisdom. 
 
 GE2012 การวางแผนชีวิตครอบครัว   3 (3-0-6) 
   Family Life Planning 

ศึกษาความส าคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน การท างานและ
การมีครอบครัว เพ่ือให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตสามารถเผชิญป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการ
เตรียมการส าหรับการมีครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข หลักธรรมเพ่ือการครองเรือนและการด ารงชีวิต วินัยชาวบ้าน 

To study the importance of life planning for sustainable happiness starting from 
life of learning, working and family life for every period of life as to be able to face 
different problems and obstacles especially the responsibility for oneself and family 
under a fast changing environments by stressing on preparation for qualified family in the 
future including learning difference of individual for happy life, principles of virtue for 
family life and living and discipline of villagers. 
 
 GE2013 ศิลปนิยม     3 (3-0-6) 
   Art Appreciation 

หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงานส าคัญทางทัศนศิลป์ หัตถศิลป์และสถาป๎ตยกรรมไทย 
ภูมิภาคและนานาชาติ ฝึกให้รู้จัก เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนง  ต่างๆ  รวมทั้งน ามาใช้ใน
ชีวิตอย่างมีรสนิยมและพุทธศิลป์ 

The principle of esthetics, the creation of the important work result on art view, 
handicraft and Thai architecture, regions and internations, training in knowing 
understanding and appreciate in the beauty of various arts including being used for 
tasteful life and Buddhist arts. 
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 GE2014 สังคีตนิยม     3 (3-0-6) 
   Music Appreciation 

ความส าคัญของตนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรีและการประพันธ์เพลง ลักษณะ ชนิด
และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟ๎งเพลงชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติดนตรี
และฟ๎งเพลงเพื่อให้เกิดความงามและตระหนักในคุณค่าและพุทธคีตนิยม  

The importance of music and life, principles of music and composition of songs, 
nature, types and combination of Thai music bands, western music, principle and 
etiquette in listening to different songs, music rehearsal and listening to songs to create 
beauty and an awareness of value and Buddhist songs. 
 
 GE2015 ดนตรีศึกษา     3 (2-1-6) 
   Music Studies 

ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะ ดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่างๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะและดนตรีกับการด ารงชีวิต ศึกษาลักษะของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ทั้งดนตรีไทย
และสากล ฝึกทักษะการเล่นดนตรีอย่างน้อย 1 ชนิด การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟ๎งเพ่ือให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อม การเล่นดนตรี และธรรมะบันเทิง 

The history, nature and types of art, sound of different musics, emotional 
response to music, value of arts and music with living, and to study nature of different 
musical instruments of both Thai and international, music rehearsal at least one kind of 
musics, reading music note, listening skill for appreciation of benefits gained from a 
rehearsal, playing and Dhamma enjoyment. 
 

 GE2016 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 

ศึกษาความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การ
รับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติป๎ญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ และหลักจิตวิทยา
ในพระพุทธศาสนาเพ่ือการแก้ป๎ญหาและการด ารงชีวิต 

To study fundamental knowledge about behavior and nature of human beings, 
history of different subjects of psychology, basic physiology on behavior, progress and 
development of various aspects, motivation, awareness, learning process, attitude, 
mindfulness and wisdom, personality, mental health, human relation and principles of 
Psychology in the Buddhism for problem-solving and living. 
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 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Principle of philosophy and Logic 

ศึกษาพ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคป๎จจุบัน และศึกษาลักษณะความคิด 
กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผล ทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย เพ่ือสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมป๎จจุบัน 

To study philosophical base in an area of metaphysic, epistemology, ethics, and 
esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient time to the present 
time, and to study nature of thought, process of reasonable thinking, language and 
reasonable usage of both deductive and inductive forms as to be able to apply to meet 
present social conditions. 
 
 GE2018 พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต  3 (2-1-6) 
   Physical Education and Quality of Life  

ความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกก าลังกาย สุขภาพ
อนามัย สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา  การปลูกฝ๎งความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพ่ือด ารงอยู่และด าเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา 1 ประเภท ให้นักศึกษา
เลือกเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของทุกฝุาย  

The necessity and needs of man in being able to do physical exercise, health, 
environmental society and culture of sport game, absorption of knowledge and 
understanding in the process of promotion of health of life and society for survival and 
good living, and playing one type of sports chosen by students for appropriate learning 
and readiness of all parties. 
 

(3) กลุ่มวิชาภาษา 
 GE3019 ภาษาไทย     3 (3-0-6) 
   Thai Language  

ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในป๎จจุบัน  
การฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหา
ความรู้ 

The nature of language and usage of Thai Language especially usage of the 
standardized language at present, skill practice in listening, speaking, reading and writing 
for daily communication and being basic seeking for knowledge. 
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GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6)  
   Fundamental English 1 

ศึกษาค าศัพท์ วลี ส านวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นฝึกฟ๎ง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน และศึกษา
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็นจะต้องใช้  เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อ
ความหมายด้านการฟ๎ง-พูดได้อย่างถูกต้อง 

To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used for daily life, skill 
practice in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening and 
speaking in normal situation created from communication with others and to study  
grammar on a usage of basic English as necessary as possible as tool used for 
communicating the meaning of listening – speaking. 
 

 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6)  
   Fundamental English 2 

ศึกษาค าศัพท ์ วลี ส านวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นฝึกอ่าน-เขียนเบ้ืองต้น เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเท่าที่จ าเป็นจะต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการอ่าน-เขียนได้
อย่างถูกต้อง 

To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, skill practice 
in listening, speaking, reading and writing by focusing on basic reading - writing as to be able 
to communicate in daily life and study of grammar on the usage of basic English as 
necessary as possible as tools used for communicating the meaning of reading – writing. 
 

 GE3022 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   3(3-0-6)  
   Thai Language for Foreigners 

ศึกษาโดยใช้วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์กับการเรียนการสอนภาษาไทย และสอนภาษาไทย
ระดับพื้นฐานโดยเน้นการพูดและความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งจ าเป็นต่างๆ ในชีวิต เช่น การแนะน าตัว 
การทักทาย การลาจาก การขอโทษและขอบคุณ การบอกเวลา การติดต่อเรื่องท่ีพัก การขอความช่วยเหลือ 
และการถามเรื่องทิศทางการซื้อของและสั่งอาหาร การพูดและถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว 

To study a usage of applied Linguistics of learning, and teaching Thai language and 
teaching basic Thai language by stressing on speaking and comprehension of topics about 
necessary things for life such as introduction, greeting, say good bye, excuse and thank you, 
time telling, request for accommodation, request for assistance and asking directions, 
purchase and menu order and asking personal affairs. 
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 GE3023 สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   Fundamental English Phonetics 

ความหมายของสัทศาสตร์ เสียงและหน่วยเสียงสระภาษาอังกฤษ เสียงและหน่วยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการออกเสียงสระ พยัญชนะ และค า การใช้พจนานุกรมเพ่ือการออกเสียง การใช้
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพ่ือเขียนชื่อคนและสิ่งของต่างๆ  ตามเสียงภาษาไทย 

The meaning of English phonetics, tone and sound voice of vowels and 
consonants, skill practice in phonetics of vowels, consonants and words, usage of 
dictionary for utterance, the usage of consonants and vowels in writing name of man and 
things based on the pronunciation of Thai language.  
 
 GE3024 ไวยากรณ์อังกฤษ     3(3-0-6)  
   English Grammar  

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่วจีวิภาค เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถใช้ภาษาหรือ
สื่อสารความหมายภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

To study English grammar parts of speech as tools for the usage of English 
language, or communication of the meaning of correct English. 
 
 GE3025 การแปลอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 
   Fundamental English Translation  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย วิเคราะห์ป๎ญหาการแปล
อังกฤษเป็นไทย  ฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple Sentences, 
Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้า  ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

To study general knowledge about translation, principles of translation from 
English into Thai, analysis of problem of translation from English into Thai, practice in 
translation of general basic sentences and the structure of sentences of simple 
sentences, compound sentences and complex sentences and practice in translation of 
contents, or paragraph with the contents about man, places, experiences, occupation 
and Buddhism. 
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 GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)  
   English for Communication 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การซื้อของ การ
สั่งอาหาร การสนทนาโทรศัพท์ และการสนทนาเรื่องท่ัวๆ ไป ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นความชัดเจน ความ
คล่อง ความเหมาะสม และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา 

The usage of English for communication in different situations such as 
introduction, purchase, menu order, telephoning, and conversation in general by focusing 
on clearness, fluency, suitability, and naturalism of language usage. 
 

 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
GE4027 สถิติเบื้องต้น     3(3-0-6) 

   Introduction to Statistics 
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความ

น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ ค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวนและสัดส่วน 

To study methodology of statistics, central tendency, dispersion, probability, 
continuous probability distribution and discrete probability distribution, random sampling, 
estimation of parameter and testing of hypothesis on median, variance and proportion. 
 

 GE4028 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3 (3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 

ศึกษาเก่ียวกับระบบจ านวน สมการและอสมการ เซ็ตฟ๎งก์ ชั่นและกราฟเส้นตรงและพาราโบลา 
เมตริกซ์และตีเทอร์มิเน้นท์ คณิตศาสตร์การเงิน และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น 

To study number system, equality and inequality, function, set, and straight graph 
and metric parabola and determinant, financial Mathematics and a basic linear program. 
 

 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน   3(3-0-6)  
   Computer for Working 

ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ศึกษาการใช้
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน  การน าเสนอสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในสังคมป๎จจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต  รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
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To study basic function of computer both in hardware and software, usage of 
applied programs for working on documents and presentation of the output of work, 
presentation of information, system of computer network, E-mail, safety in computer 
system, roles of computer in modern society, and technology of computer in the future, 
including an application of Information Technology in various organizations, using practice 
in a finished program as to meet new technology. 
 
 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล บริการ
และการใช้ Internet การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นสารสนเทศจาก 
CD-ROM ความหมายและความส าคัญของการค้นคว้าการเขียน การรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology systems, Information resources, Information services, 
search for information for university and organizational network, usage of OPAC-data base 
and data service, a service and usage of Internet, searching for information through 
computer network system, search for information from CD-ROM, the meaning and 
importance of research, writing, reporting of the output of research and ethics for the 
usage of Information Technology. 
 
 GE4031 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Science Technology and Environment 

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
และ โภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 

Concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and technological 
development, natural science of man, human body organs, man and environment, 
health and food, applied science and technology in living. 
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 GE4032 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) 
   Man and Environment 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ระบบภูมิคุ้มกันและการเสนอทางเลือกเพ่ือการอนุรักษ์และ
การแก้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการ
เกิดเทคโนโลยียุคใหม่ และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 

To study variety of biology, relation between man and environment, change of 
environment, analysis of environmental problem, protective system and proposal of 
alternative way for preservation and solution of sustainable environmental problem, the 
development of environmental ethics as to be able to understand the way of innovation 
of modern technology and correct usage as well as the creation of suitable attitude 
towards laws and convention on environment. 

 

 GE4033 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    3 (3-0-6) 
                      Eco – Tourism 

ความส าคัญของการท่องเท่ียว ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการ
จัดการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวของไทย แนวทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวศึกษานอกสถานท่ีเพื่อฝึกทักษะการท่องเท่ียวท่ีถูกต้อง 
พระพุทธศาสนากับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

The importance of tourism, types of tourism, relation of geographical conditions and 
management of tourism, resources of tourism, ways of preservative tourism, roles of 
government and private agency in promoting and developing of educational tour for  skill 
practice in tourism, Buddhism and conservative tourism. 
 

 GE4034 ชีวิตและสุขภาพ     3(3-0-6) 
   Life and Health 

องค์ประกอบของชีวิตและกระบวนการของชีวิต และระบบท่ีส าคัญของร่างกาย การปรับตัวของ
ร่างกาย ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบในร่างกายและ
การดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ศึกษาหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The components of life and process of life and important systems of body, 
adjustment of body, basic knowledge about disease often seen from the causes of 
abnormality of body system and care of mental and physical health. To study  principles of 
Dhamma for the development of quality of life. 
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 (5) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
 ค าอธิบายรายวิชา  
         รหัสวิชา       ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  น  น (บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา    3 (3-0-6) 
   History of Buddhism 

โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและการ
ร้อยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติ
และบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อ
ศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในป๎จจุบัน 

World views on religions before the Buddha’s time, the history of Buddha and 
analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist scripture, and 
the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the Buddhism in 
Thailand and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis 
and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai art, and to 
study situations of the Buddhism at present. 
 
 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1    3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 1 

วิเคราะห์การจ าแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและล าดับชั้น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความส าคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิป๎ญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย บทบัญญัติ
หรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย ศึกษาเปรียบเทียบ
การบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย  การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสินป๎ญหา 

The analysis of group classification, structure and contents of Tipitaka, types and 
orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of Tipitaka and Buddhist 
exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist proverbs. 
 To study concepts, and principles, purposes of the commandment of Vinaya 
(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila (morality), 
preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary disputes, and to study 
a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an application of  methods of 
Vinaya in making decision of the problems. 
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  BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา  2    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 2 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์
พระสูตรที่ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่เป็นหลักการส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธ
จริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการแก้ป๎ญหาสังคม 

To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group classification 
of Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas (discourses) with 
important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, Buddhist idiology, 
way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist ethics, code of 
morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and social problem 
solving. 
 
 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา  3    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก ประวัติ
และสาระส าคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการด ารงชีวิต 

To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group classification in 
Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the scriptures of 
Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic principles, 
principles of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist philosophy, 
psychological science and application of principles of Abhidhamma in living. 
 

 BU5005 พุทธวิถีไทย     3 (3-0-6) 
   Buddhism and Thai Ways of Life 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยและรากฐานส าคัญของวัฒนธรรม 
เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
เครื่องมือการแก้ป๎ญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   
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ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย  วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริม
และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ป๎ญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

The importance of Buddhism as Thai national religion and the important 
foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the King, the 
resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving and the 
development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the Buddhist 
holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities. 
 The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai society, 
temples and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the Buddhist 
study in Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism and problem- 
solving and the development of Buddhism and sufficient economy. 
 

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา   3(3-0-6)  
   Pali for Buddhist Research 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น  การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษา
บาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and Pali words 
in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and testing, to 
find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali documents. 

 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3(3-0-6)  

   Sanskrit for Buddhist Research 
 ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น  การใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้ค า
ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต 
ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต 

To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit and 
Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures in 
Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or a 
brief summarized Sanskrit documents. 
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BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 (2-1-6) 
   Meditation Practice 

แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน 
หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานที่ส าคัญใน
ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา   

เงื่อนไขรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในส านักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุก

ภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of both 

Samathakammathana (concentration development) and Vipassanakammathana (Insight 
development), the principles of Dhutonga practice (Austere practice), study the teaching 
of subjects of meditation and meditation exercise from the important meditation units in 
Thailand, practice in the right meditation development in according to the Buddhist 
teachings. 

The condition of subject:  
to practice the meditation at schools of  meditation teaching at least 30 hours for 

every semester until the completion of education. 
 
 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน    3 (3-0-6) 
   Mahayana Buddhism 

ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ 
ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ์ เป็นต้น 
 To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, history and 
the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between Theravada and 
Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of Mahayana Buddhism: a 
way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata, Yogacaraya, Bothicitta, main 
schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western Mahayana Buddhism, roles of 
Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra Tiz Nakhantha etc. 
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 BU5010 ศาสนศึกษา      3 (3-0-6) 
   Religious Studies 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนา  ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและ
ประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่ส าคัญๆ สถานะป๎จจุบันของแต่ละศาสนา 
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 To study fundamental knowledge about the religions, ways of thinking, theory of 
the origin of religions, religious background history, culture, economy, society, politics of 
Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study different 
components interesting each religious founder turning to the religion, the religious 
practice and experience of each founder, the analysis in comparison of religions on  
structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate objective of  
important religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious 
relation and good understanding among religions. 
 

 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ45 ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่ก าหนดให้ 
 To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice in conversation 
and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about Buddhist proverbs 
and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as defined. 
 

 BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย  3 (3-0-6) 
   Thai Buddhist Literature 

ศึกษาวรรณกรรมท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงป๎จจุบัน โดยศึกษาและวิเคราะห์
สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา เช่น ไตร
ภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ป๎ญญาสชาดก มหาชาติค าหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น 
ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยท้ังพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในท้องถิ่นของไทย 
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 To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the 
present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding points, 
evolution of value and influence over Thai society and Buddhism: Triphumiphraruang, 
Mangaladipani,  Pannasajataka,  Mahajatikamluang,  Mahavessantarajataka,  
Pathamasambothikatha etc. To study history and the result of work of Buddhist scholars 
of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai locality. 
 
 BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   Information Technology for Buddhism Propagation 

หลักการ วิธีการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัตินักเผยแผ่
และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตาม
หลักวิชาการวาทศิลป์ 
 The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka, quality 
of Buddhist missionary and public information officer, modern public information science, 
media and information technology systems for the extension of Buddhism, the influence 
and impact of media and information technology towards Buddhism and Buddhist 
followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different styles of Dhamma 
sermon, and speaking practice on the  principles of oratory basis. 
 
 BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
   Buddhism, Science and Technology 

วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่งกรรม
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 
 Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the conformity of 
Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology, rules of 
Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and bio-
psychological technology. 
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 BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6) 
   Buddhism and Globalization 

วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกป๎จจุบัน บทบาทขององค์กร  บุคลากร 
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา   การตีความค าสอนของพระพุทธศาสนา   ป๎ญหาที่เกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนา  และป๎ญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธ
รวมทั้งการปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ  
 The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, roles of  
organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist teachings, 
problems of Buddhism and external problems with an impact on the growth and decline 
of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma practice, Buddhist 
knowledge for the awareness of tendency and change of the world community under 
the contents of data, altitude and practice on the information as Buddhists in both 
prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in 
according to the Buddhist ways. 
 
 BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน  3(3-0-6) 
   Buddhism and Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการพัฒนา
แบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
การพัฒนาที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลัก
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

To study concepts, principles and the meaning of sustainable development, a 
mistake of the western development under the tendency of consumption wave and 
disharmony of the development as a modern academic principles and the development 
as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy basis as per the 
king’s conception, the development of non-destructive ecological systems, the 
construction of a project model for sustainable development by combining of Buddhist 
teachings and modern technology : the Buddhism and peace. 
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  BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
   Buddhism in the Contemporary Thai Society 

ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยป๎จจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน
ต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
พุทธบริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก  

The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and Thai people, 
Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of Buddhism in 
modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King, government, and 
people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of  
Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies. 
 
   BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  3 (3-0-6) 
   Buddhist Affairs Administration 

วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึงป๎จจุบัน 
หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและระบบ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้น าทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ  

ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ  และการ
บริหารจัดการที่ดี   ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน 
และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน 

The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in the 
Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the 
Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system of Thai 
Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration, management of 
religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of capital 
management, the account of temple and audit. 
 To study status of temple administration, development of temple by using the 
method of management and good administration, relation between temple and 
community, participation in temple administration in community and development of 
temple as a centre of learning and spirit in community. 
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 (6)  กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 
 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to Political Science 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การก าเนิดรัฐ วิวัฒนาการของรัฐและ
การปกครอง อ านาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ ลัทธิและ
อุดมการณ์ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 To study the meaning, scope, concepts, theories of political science, 
establishment of states, evolution of states and governments, sovereignty, political 
institutions, legislative assembly, administrative and jurisdiction bodies, doctrines and 
political ideology and, political process including political participation of people.   
 
 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย     3(3-0-6) 
  Thai Parliamentary System 
 ศึกษาถึงแนวความคิดท่ัวๆ ไป เกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติ รูปแบบต่าง ๆ ของสถาบันนิติบัญญัติ 
อ านาจหน้าที่ การด าเนินงานความสัมพันธ์ของฝุายนิติบัญญัติกับสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ  
 To study general concepts about a legislative assembly, various forms of the 
legislative institution, authority and responsibility, proceeding of the relations between 
legislative assembly and other political institutions.  
 
 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
   Economic and Social Foundation of Thai Politics and   
   Governments 
 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นพื้นฐานทางการเมืองของประเทศไทย    
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยเศรษฐกิจสังคมการเมือง   โดยค านึงถึงพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และระบบความคิดความเชื่อดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง  
 To study nature and structure of economy and society based upon Thai politics, 
the relations between economic, social and political factors through an awareness of 
history, culture and beliefs and conceptual system relating to political forms and 
structure. 
 
 
 



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

50 

 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย   3(3-0-6)  
   Thai  Sangha  Administration 
 ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนา  ในประเทศไทยลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย   
อยุธยา  ธนบุรี   รัตนโกสินทร์ การแบ่งเขตการปกครองสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันรวมทั้งกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 To study a history of Buddhism in Thailand, nature of Thai Sangha administration 
in Sukhotaya, Ayudthaya, Thonburi and Ratanakosin periods. Division of Thai Sangha 
administration into regions from the past to the present times including laws, ministerial 
law, rules and regulations and related orders.  
 
 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  3(3-0-6)    
   Political Parties, Interest Groups and Elections 
 ศึกษาทฤษฎี ลักษณะและความส าคัญของพรรคการเมือง โครงสร้างกลไกการบริหารภายในพรรค
การเมือง บทบาทของพรรคการเมืองในสังคม  ความเป็นมาของการเลือกตั้ง กลุ่มอิทธิพล  และกลุ่ม
ผลประโยชน์  ความส าคัญและบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล  แนวคิดการมีตัวแทน  
ระบบการเลือกตั้งและการบริหารการเลือกตั้งรวมทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และป๎ญหาการ
เลือกตั้งเน้นศึกษากรณีของไทย  เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ  
 To study nature and importance of political parties, structure, and administrative 
mechanism of political parties, roles of political parties in society, background history of 
election, influential and interest groups, the importance and roles of various groups of 
people, relationship between groups of people and government, concepts of the 
representatives, election system and management including behavioral voting and 
problems of election focusing on a case study on elections in Thailand comparing to 
other foreign countries. 
 
 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3(3-0-6)        
   Politics in Buddhist Approach   
 ความหมาย  ค านิยาม  ขอบเขต  เนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา  แบบความคิดพ้ืนฐานทาง
รัฐศาสตร์  เปรียบเทียบแนวพุทธศาสตร์ตลอดจนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับรัฐศาสตร์  
 The meaning, definition, scopes, contents and educational approaches, forms of 
basic idea on political science comparing to Buddhism’s approaches including Buddhism 
Dhamma relating to political science. 
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 SO2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6)  
   Social Science Research Methodology  
 ศึกษาถึงวิธีการต่างๆในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้พิจารณาถึงลักษณะส าคัญและระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนศึกษาสถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสังคมซึ่งรวมถึงการ
ตั้งป๎ญหา แนวคิดและสมมติฐานการสุ่มตัวอย่างประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยและ
ประเมินผล 
 To study various methods of seeking for knowledge, and to consider the 
important nature of quantitative and qualitative research methodologies including 
fundamental statistics as a basic of social research study including formulating  problems, 
idea and hypothesis, random sampling, compilation and data analysis, and to propose 
report results of a study and evaluation. 
 
 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์      3(3-0-6)  
   Theories of Politics and Ethics 
 ศึกษาทฤษฎีทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมืองของนักคิดส าคัญ ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นและกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคม  อ านาจ การใช้อ านาจและความขัดแย้งในเรื่องอ านาจและผลประโยชน์  ตลอดจนวิเคราะห์สังคมและ
การเมือง  โดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดส าคัญๆ  และแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองตามหลักพุทธศาสตร์ 
 To study theories of politics and ethics proposed by famous philosophers, the 
relations between economic structure, society, politics, roles and behavior of social classes 
and various groups of people in society, power, application of power, and conflict in power 
and interest, including social and political analysis, social and political theories proposed  by 
famous  philosophers, and ideas on economic, social and political aspects relating to the 
principles of Buddhism. 
 
 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง  3(3-0-6)  
   Constitution and Election Laws 
 ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยท่ัวไปของไทย เนื้อหา สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและ
ป๎จจุบัน ลัทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่างๆ ของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
 To study background history of Thai’s constitutions in general, contents and 
important details of the constitutions in the past and at the present times, doctrine and 
liberty of individuals, public organizations, and to study election laws. 
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 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)  
   Law of Evidence 
 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน  กฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติรวมประมวลกฎหมาย
พิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 Laws of evidence, nature of laws of evidence, law prescriptions and compilation 
of civil code trial, and compilations of criminal trial.    
 

 SO2011 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์   3(3-0-6)  
   Criminal Law for Political Science 
 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด  ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ
พยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระท าความผิด   การกระท าความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระท าความผิดอีก    อายุความอาญา การก าหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้
แก่ความผิด ลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชา
อาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิดลหุ
โทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด 
 Nature of criminal law, theories in relation to responsibility, scope of imposition of 
criminal law, an attempt involving in offences, principals and accomplices involving in 
offences, occurrence of offences, repeating offences, criminal prescription, criminal 
punishment prescription, and law prescriptions used for offences, petty offences, and 
nature of criminal offences relating to the security of the Kingdom, offences relating to 
government,  life and property including petty offences, etc. covering all nature of 
offences. 
 
 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6)  
   Criminal Law trial 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพ้ืนฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  หลักท่ัวไป  อ านาจของพนักงานฝุายปกครองและต ารวจ  พนักงาน  อัยการและ
ศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา 
อ านาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ  การฟูองคดีอาญาและคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  วิธีพิจารณา
คดีอาญาในศาลชั้นต้น   วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา  การบังคับคดีตามค าพิพากษา  
การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ   และค่าธรรมเนียมศาล 
 Compilation of general criminal trial and structure of criminal trial, general 
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principles, power of administrative authorities and police officers, public prosecutors and 
courts, investigation into criminal case, measurement of criminal imposition, proceeding 
of criminal imposition, power of public prosecutors for filing a law suit, filing a law suit in 
criminal and civil cases involving in crime, trial of criminal cases at courts of first instance, 
trial of criminal cases at appeal and supreme courts, imposition on courts’ sentences, 
pardoning, change and reduction of punishment, and courts’ fee.    
 
 SO2013 กฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  
   Administrative Laws 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และลักษณะขององค์กรปกครอง ( Administration) และกฎหมาย
ปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการ
บริหารราชการในกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานทางกฎหมายของ
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝุายปกครอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทของ
การควบคุมองค์กร ผู้ควบคุม และวิธีพิจารณาความคดีปกครอง 
 To study a history and nature of administrative organization and administrative 
law, an origin of administrative law, application and interpretation of administrative law, 
rules and regulations for public administration in administrative law, organizing public 
rules and regulations and establishment and legal status of juristic person in public laws, 
theory of actions for administrative officers relating to control organization, controller and 
administrative trial.   
 
 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย   3(3-0-6)  
   Foreign Policy of Thailand 
 ศึกษานโยบายต่างประเทศของไทยในอดีตและป๎จจุบัน ป๎จจัยที่ก าหนดนโยบายต่างประเทศ และ
การด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อนานาประเทศ 
 To study foreign policy of Thailand in the past and at present times, factors for 
determining foreign policy, and procedure for administration of foreign policy with other 
foreign countries. 
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 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  3(3-0-6) 
   Introduction to Public Administration 
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี  แนวความคิด และขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับการบริหารวิวัฒนาการของการบริหาร  การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ  การบริหารกับ
ป๎จจัยแวดล้อม  การบริหารกับการพัฒนา  การจัดและปรับปรุงองค์การของรัฐ    การวางแผน  การ
วินิจฉัย  สั่งการ  การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน  ภาวะผู้น าและให้มีการศึกษาการบริหาร
ราชการของประเทศไทย 
 To study the meaning, theory, concept and scope of state enterprise including 
state policy relating to administration, an evolution of administration, public 
administration and business administration, administration and surrounding factors, 
administration and development, public administration and organizational improvement, 
planning, diagnosis, direction, coordination and monitoring outcome, readership, and to 
provide learners with an education on public administration of Thailand. 
 
 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น   3 (3-0-6) 
   Politics and Local Administration 
 ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาการของการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ความส าคัญท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน 
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันน าไปสู่รูปแบบ
การปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ โดยให้เข้าใจถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างกระบวนการอ านาจของรัฐไทยเข้าไปใน
สังคมชนบท ผ่านการขยายตัวของระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์ของรัฐและ
โครงสร้างการพัฒนาต่างๆ และเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศอ่ืนๆ  
 To study the meaning, the importance of local administration, and the 
development of politics and local administration, and constitutions of Thailand, the 
importance of social changes in the past and at present, clues to political, economic, 
social and cultural aspects at both national and local administration levels leading to  
existing local administration, understanding of relationship between power process of 
Thai state leading to rural society through the expansion of bureaucracy system, 
marketing economy, state ideological system and various structural developments in 
comparison with politics and local administration in foreign countries. 
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 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา  3(3-0-6) 
   Political Changes and Development in Developing Countries 
 ส ารวจทฤษฎีการพัฒนาการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเน้นที่ตัวแปรหลักสองตัวคือ
ตัวแปรทางการเมืองซึ่งได้แก่ผู้น าทางการเมืองสถาบันทางการเมืองและอุดมการณ์และตัวแปร
สภาพแวดล้อมซึ่งได้แก่ค่านิยมวัฒนธรรมสังคมระดับการศึกษาจ านวนประชากรเป็นต้นตลอดจนวิเคราะห์
ป๎ญหาทางการพัฒนา 
 To investigtedly survey political-developmental theories, and social changes 
focusing on the two reliable i.e. political reliable: political leaders, political institutions 
and ideology; and environmental reliable: value, culture, society, educational levels, and 
a number of population, etc. also an analysis of problems in development. 
 
 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
   International  Laws 
 ศึกษาลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกับเทศบัญญัติการรับรองสภาพ
ของประเทศและรัฐบาล การตัดสินคดีเกี่ยวกับอาณาเขตการแทรกแซงกิจการภายในผลกระทบต่อ
องค์การสหประชาชาติสงครามในและนอกกฎหมายการประชุมที่เจนีวา  ค.ศ.1949  (พ.ศ.2492 )  
อาชญากรรมสงครามสัญญาการค้าระหว่างประเทศ 
 To study nature of international laws, international laws and municipality decree, 
country status and government recognition, court sentences relating to the boundary, 
internal intervention, impact on the United Nations (UN), lawful and unlawful wars, 
Jeneva Convention in 1949 (B.E. 2492), war crime, and international trade. 
 

 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน    3 (3-0-6)  
   Investigation 
 ระบบยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดทาง
อาญาสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ 
 Judicial system in criminal cases committed by police, investigation on criminal 
offences, rights of the defendant by constitution law. 
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 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง   3 (3-0-6)  
   Seminar on Religion and Politics 
 ศึกษาแนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลกเช่นศาสนาพุทธศาสนาอินดู
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยมุ่งให้เข้าใจ   “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้สังคมใน
อุดมคติของศาสนาเหล่านี้และวิธีการเข้าถึงสังคมในอุดมคติการพิเคราะห์การใช้ความรุนแรงของศาสนา
ต่างๆ 
 To study thoughts of socio-political philosophy in universal religions such as 
Buddhism, Hindu, Christ, and Islam focusing on the understanding of “Politics” in the 
sight of these religions, the ideological society of these religions, an accessibility to the 
ideological society, analysis of violence conduct of various religions. 
 
 SO2021 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
   English for Political Science 
 ศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐศาสตร์ตลอดจน
ฝึกหัดการใช้ศัพท์และส านวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ฝึกฝนแนวทางในการอ่านและเขียนข้อความ
ที่เน้นเนื้อหาทางรัฐศาสตร์ เช่น การอ่านต ารา บทความ วารสาร 
 To study the understanding of English structure, vocabulary, and idioms used in 
political science, usage practice in words and idioms for writing and speaking, ways to 
practice in reading and writing articles focusing on an area of political science such as 
reading textbooks, articles and journals. 
 

(7) กลุ่มวิชาเลือก 
 SO2022 พลวัตการเมืองการปกครองของไทย  3 (3-0-6) 
   Thai Politics and Governmental Dynamics 
 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงป๎จจุบันทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ทางในอนาคตของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
สภาพแวดล้อมสาเหตุต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย 
 To study Thai politics and evolution of governments from Absolute Monarchy 
Regime to Centralization and Regional administration, people participation in - leading to 
ways of Thai local administration, environments and causes influencing over Thai politics. 
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 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม   3 (3-0-6) 
   Socialist Political Thoughts 
 ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดของโอเวนแซงค์ซิมองฟูริเอร์ตลอดจนความคิดของมาร์กซ์เอง
เกลส์ที่ได้ริเริ่มปูทางไว้และต่อมาสานุศิษย์ของเขาเช่น เลนินสตาลินเหมาเจ๋อตุงและนักทฤษฎีสังคมนิยม
ประชาธิปไตยเช่นเบิร์นสไตน์ฌองชอเรสปาโบลอิเกลเซียสเป็นต้นได้แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงป๎จจุบันทั้งนี้โดย
วิเคราะห์ข้อเสนอทางทฤษฎีของนักคิดแนวนี้บนพื้นฐานของสถานการณ์ป๎จจุบันเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย 
 To study an evolution of thoughts of Owen, Saint Simon, Fourier, Marx and Engels 
who initially paved ways and consequently brought to their students such as Lenin, 
Stalin, Mao Tse-tung and democratic socialists such as Bernstein, Jean Jaures, Pablo 
Iglesias who made a revision by analyzing the theoretical proposals in the same thoughts 
based on present situations, especially the thoughts perceived in Thailand.        
 
 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  3 (3-0-6)  
   Liberal Democratic Theories 
 ศึกษาทฤษฎีการเมืองของนักคิดทางการเมือง เช่น อริสโตเติลล็อค เบนแธมมิลล์และเดอต๊อควิลล์
อิทธิพลของความคิดเหล่านี้ต่อรูปแบบการปกครองในป๎จจุบันประชาธิปไตยในต่างประเทศ เช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษการปกครองภายใต้กฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตยการรับผิดขอบของรัฐต่อ
ประชาชน ประโยชน์นิยมการถ่วงดุลอ านาจสิทธิประชากรเสรีภาพและศีลธรรมเป็นต้นตลอดจนวิเคราะห์
ถึงข้อดีและข้อจ ากัดของทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งศึกษาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 To study theories of politics proposed by famous philosophers such as Aritotle, 
Lock, Bentham, Mill and De Tockquill. These thoughts influenced over the present 
governments. Democracy in foreign countries: the United States of America and England, 
government under constitution laws, ideology of democracy, state responsibilities for 
people, utilitarianism, balance of power, population rights, liberty and ethics, etc., 
including an analysis of advantage and disadvantage of the mentioned  theories, and a 
limit of such theories including democracy on a way of Buddhism. 
 
 SO2025 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย  3 (3-0-6)  
   Seminar on Thai Political Thoughts 
 ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเดิมและอิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อ
ความคิดทางการเมืองไทยตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญๆของไทยในอดีตและป๎จจุบัน 
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 To study the influence of traditional Thai culture, and influence of political 
thoughts of Western world toward Thai political thoughts including the political thoughts 
of famous philosophers in Thailand in the past and at the present times. 
 
 SO2026 สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในทางการเมือง  3(3-0-6) 
   Seminar on Political Violence and Non-violence 
 พิจารณาทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมการเมืองเน้นการวิเคราะห์วิธีการทางการเมืองซึ่งอาจจะมี
ทั้งความรุนแรงและไม่รุนแรงรวมทั้งการเสนอวิธีการแก้ไขป๎ญหาการใช้ความรุนแรงโดยยึดถือแนวคิดทาง
จริยธรรมของพระพุทธศาสนามาสนับสนุน 
 To consider theories and socio-political behavior focusing on political analysis of 
violence and non-violence including methods proposal for solving problems of violence 
based on ethic thoughts of Buddhism as parts of the support. 
 
 SO2027 สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา  3(3-0-6) 
   Seminar on Philosophical-political Methodology and Analysis 
 สัมมนาระเบียบวิธีการคิดทางปรัชญาการเมืองแบบต่างๆ  และวิเคราะห์ผลกระทบของลัทธิ
การเมืองนั้นๆที่มีผลต่อสังคมเชิงปรัชญา 
 Seminar on Political Philosophical methodologies, and An Analysis of Impact on 
Political Doctrines effecting philosophical society. 
 
 SO2028 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน  3 (3-0-6)  
   Seminar on Problems of Contemporary Political Theory 
 สัมมนาทฤษฎีการเมืองของโลกในศตวรรษที่20โดยเน้นถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์
การเมืองปรัชญาการเมืองศาสนาและแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมือง
รวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์เพื่อปรับทฤษฎีการเมือง และหาทางแก้ไขความบกพร่องทางการเมืองที่เป็นอยู่ใน
ป๎จจุบันป๎ญหาคอร์รัปชั่นการโฆษณาชวนเชื่อและการเมืองแบบรุนแรง 
 Seminar on world political Theories in the 20th Century focusing on influential 
changes in political ideology, political philosophy, religions and psycho-sociological 
thoughts influencing over political thoughts including an analysis of political- theoretical 
adjustment, and seeking ways to solve the irregularity of politics at the present times, 
problems of corruption, propaganda, and violence in politics. 
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 SO2029 การเมืองกับเศรษฐกิจไทย    3 (3-0-6) 
   Thai Politics and Economy 
 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางการเมืองและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจว่ามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระบอบการเมืองสมบูรณาญา  
สิทธิราชย์และทางเศรษฐกิจในระบอบการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง2475อิทธิพลของน้ ามันยาเสพติด
การค้าอาวุธบรรษัทการลงทุนระดับชาติเปรียบเทียบดัชนีทางเศรษฐกิจกับดัชนีทางการเมืองใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ 
 To study the relationship between political and economic phenomena and 
economy growth in absolute monarchy regime, and economy in political doctrine after 
political changes in B.E. 2475, the influence of oil, drugs and armed trade, national 
corporations for investment, comparison of economic and political indexes in various 
phenomena. 
 
 SO2030 ระบบการเมือง     3(3-0-6) 
   Political Systems 
 ศึกษาระบบการเมืองและวิวัฒนาการทางการปกครองศึกษาระบบศักดินาระบบอาณานิคมระบบ
คณาธิปไตยระบบเอกาธิปไตยระบบประชาธิปไตยระบบสังคมนิยมระบบคอมมิวนิสต์ระบบทุนนิยม 
 To study political systems, and evolution of governments; feudalism, colonialism, 
anarchy, monocracy, democracy, socialism, communism, and capitalism. 
 
 SO2031 การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 3 (3-0-6)  
   Comparison of Thai and International Politics 
 ศึกษาระบบการเมืองสถาบันการเมืองขบวนการของการปกครองวัฒนธรรมการเมืองของตะวันตก
และตะวันออกท้ังในระบอบประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ทั้งในลักษณะของระบบการเมืองที่พัฒนาแล้ว
และก าลังพัฒนาเช่นวิธีการศึกษาระบบโครงสร้างหน้าที่วิธีวิเคราะห์ระบบทฤษฎี 
 To study political systems, political institutions, Western and Eastern cultural-
political process in democratic and communism regimes in developed and developing 
politics: studying approaches to structural systems, analytical methods and theoretical 
systems. 
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 SO2032 ปัญหาทางการเมืองของไทย   3(3-0-6)  
   Thai Political Problems 
 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองกรรมวิธีทางการเมืองการปกครองที่เก่ียวกับ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทย 
 Comparative study on political behavior, procedural methods of politics and 
government relating to politics in progress and changes and Thai society. 
 
 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
   International Relations 
 ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในมิติของความสัมพันธ์ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
 To study the meaning of international relations, concept, theories relating to 
international relations, determination of policy, and tools used for international policy, 
international organizations including studying of the relations between Thailand and 
foreign countries in a dimension of political, economic and social relations. 
 
 SO2034 การทูตสถานทูตและสถานกงสุล   3 (3-0-6) 
   Diplomacy, Embassy and Consulate 
 ศึกษาความเป็นมาของการทูตระเบียบการจัดตั้ง -สถาปนาสถานทูต -กงสุลประเภทของทูต
เอกอัครราชทูต - อุปทูตอภิสิทธิ์ทางการทูตระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการทูตการ
แต่งตั้งโยกย้ายการปฏิบัติตัวในภาวะเกิดการขัดแย้งระหว่างประเทศของตนกับประเทศที่ตนก าลังพ านักอยู่ 
 To study background  history of diplomacy, procedure for establishment and 
foundation of embassy and consulate, category of envoys, vice ministers, diplomatic 
privilege, foreign ministerial rules and regulations relating to diplomatic affairs, placement 
and transfer, individual manner practice in situations of international conflicts between 
self-country and  country of stay. 
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 SO2035 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ  3 (3-0-6) 
   Public Personnel Administration 
 ศึกษาหลักการในการบริหารงานบุคคลการจ าแนกต าแหน่งค่าตอบแทนการรับบุคคลเข้าท างาน
การฝึกอบรมการควบคุมและการส่งเสริมสมรรถภาพในการท างานการเลื่อนต าแหน่งขวัญวินัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาการออกจากราชการและบ าเหน็จบ านาญรวมทั้ง
การศึกษาผลของการบริหารงานบุคคลที่มีต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
 To study principles of public personnel administration and management, 
positional classification, remuneration, recruitment, training program, control, extension 
of work ability for promotion, morale, disciplines, relationship between supervisors and 
subordinates, retirement and pension program including results of a study on personnel 
administration and management relating to economy and society. 
 
 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   3(3-0-6)  
   Rules and Regulations for Public Administration 
 ศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครองกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 To study rules and regulations for public administration in Thailand in the past 
and at present. Rules and regulations for central, regional and local administration, and 
division of administrative zones. Laws and related rules and regulations. 
 
 SO2037 ภาวะผู้น าและการจูงใจ    3(3-0-6) 
   Leadership  and  Motivational Techniques 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผู้น าที่ดีโดยทั่วไป ประเภทของผู้น า ภาวะผู้น าใน
อาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคลเพื่อให้เป็นผู้น าที่ดี    ความหมายและความส าคัญของขวัญกับการ
บริหารงานบุคคล  องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขวัญที่ดี  เทคนิคการสร้างขวัญในลักษณะต่าง ๆ ความหมาย
ความส าคัญและประเภทของการจูงใจ     หลักการหรือทฤษฎีการจูงใจทางจิตวิทยา  เทคนิคการจูงใจบุคคลและ
กลุ่มบุคคล 
 To study the meaning, importance and nature of leadership, in general. Leadership 
in careers, techniques and leadership development. The meaning and importance of 
morality for personnel administration and development. Components of morality and 
techniques in creating morale. The meaning, importance and types of motivation. Principles, 
or psychological-motivational theories. Techniques for motivating groups of individual and 
individuals. 
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 SO2038 เพศสภาพกับการเมือง    3(3-0-6) 
   Gender and Politics 
 ศึกษาความสัมพันธ์หญิง – ชายในทางการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในการเมือง  ทฤษฎี
และทัศนะทางการเมืองแบบเฟมินิสต์  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง  หญิง - ชายในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ  การปรับเปลี่ยนและแนวโน้มของความสัมพันธ์หญิง – ชายกับนัยส าคัญต่อ
ลักษณะและการพัฒนาการเมือง 
 To study the relations between men and women in political affairs. The evolution 
of political roles of women. Theories and politics in view of feminist. Powerful relations 
between men and women in a process of public policy determination. Adjustment and 
tendency of the relations between men and women, and important implication at 
nature and political development. 
 
 SO2039 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   3(3-0-6) 
   Work Efficiency Development 
 ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพและการส ารวจ
บุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน  ความต้องการของมนุษย์  ค่านิยม  การส ารวจ  
และแลกเปลี่ยนค่านิยม  ค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับการท างาน  วัฒนธรรมในการท างาน  การตั้งเปูาประสงค์
ของชีวิตและการท างาน  การส ารวจความรู้สึก  ป๎ญหา  อุปสรรค  และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน  
การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
 To study the meaning, scope, philosophy and ideology for self-development, 
personality and personality observation. Personality adjustment for self and others. 
Human needs, value, observation, value exchange, value in relation with work, working 
culture, goals of life and work. Observation on feelings, problems, obstacles and  
methods - how to overcome the obstacles at work. Self-confidence building, work 
competence and efficiency. 
 

(8) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์       2(90) 
   Preparation for Professional Experience in Political Science 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ   การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพ และศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วม
ในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
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 To prepare essential activities for the readiness of learners before professional 
experience practice. Development of learners relating to knowledge, skills, attitude, 
appropriate characteristics and professions, and to study and observe learners 
participating in workshop on political profession in real situations. 
 
 SO2041 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์   5(450) 
   Field Experience in Political Science 
 1. ฝึกงานทางด้านรัฐศาสตร์  ในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การเมืองการบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการ     ในการแก้ไขป๎ญหาการเมือง 
ปกครอง และการบริหารงานในองค์การ ฯลฯ 
 2. เขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน  อภิปราย  สัมมนาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆ ได้ 
 1. On-job training in political science area in public organizations and state 
enterprises focusing on data collection, analysis of political administration including 
projecting in solving political problems, and working administration in organization, etc. 
 2. Writing work reports and its results including proposal of work reports, 
discussion, and seminar on work performance, suggestions and approaches for agency 
development and improvement. 
 
    3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
 3.2.1 อาจารย์ประจ า 

(1) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 
 
 

1 

 
พระมหาป๎ญญา 
ปํฺําวุฑฺโฒ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- ศศ.ม. (นโยบาย
และการวางแผน
สังคม) 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์
- ศน.บ. (สังคม
วิทยา) 

ม.เกริก 
 
 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 
 
 
 
2537 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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2 

 
 
 
พระมหาอรุณ 
ปํฺญารุโณ 

 
 
 

อาจารย ์

- รป.ม. (การ
ปกครองท้องถิ่น) 
- ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม)  
 
- ร.บ. (เทคนิค
และทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร)์ 
- ศน.บ. (สังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

ม.ราชภัฏสวน
สุนันทา 
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2546 
 
 
2549 
 
 
2541 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
 
นายสงบ 
เชื้อทอง 

 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

- Master  of  
Arts (Political 
Science) 
-ศน.บ. (สังคม
วิทยา)    

Panjab 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2529 
 
 
2525 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
พระครูปลัด 
ณัฐพงศ์ยโส 

 
อาจารย ์

- รป.ม.(นโยบาย
สาธารณะ) 
-ศน.บ (สังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา)  

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2546 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 

 
 
นายปริญญา 
ตรีธัญญา 

 
 

อาจารย ์

- สส.ม. (การ
บริหารและ
นโยบาย
สวัสดิการสังคม)                 
- ศน.บ.
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ธรรมศาสตร ์
 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
 
 
2544 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

  (2) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 
 
พระราชบัณฑิต 

 
อาจารย ์

-อ.ม.(ศาสนา
เปรียบเทียบ) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 

ม.มหิดล 
 
ม.รามค าแหง 

2539 
 
2522 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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2 

 
 
 
นายอนุพันธ์    
อภิชยานุภาพ  

 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ศศ.ด. (การบริหาร
การศึกษาและผู้น า
การเปลี่ยนแปลง) 
-รป.ม. (นโยบายและ
การวางแผนสังคม) 
-ศน.บ.(บริหาร
การศึกษา)  

ม.ลัยอีสเทิร์น
เอเชีย 
 
ม.เกริก 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2553 
 
 
2538 
 
2533 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
 
นายวิโรจน์   
สิงห์สังข ์

 
 

อาจารย ์

-Ph.D.(Political  
Science)    
 
-ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

Magadh  
University, 
India 
ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 
ม.ยรามค าแหง 

2552 
 
 
2548 
2549 
2544 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
 
นายสุธน   
ค าลือชัย 

 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-M.A. (Political   
Science)  
 
-B.A. (Sociology)  
 
 
-ศศ.บ.(ไทยคดี
ศึกษา) 

Marathwad  
University, 
India 
-Magadh  
University  
India  
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช  

2528 
 
 
2524 
 
 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 

 
นายวรวุฒิ    
บางเขียว 

 
 

อาจารย ์

M.A.(Sociology) 
 
 
 
 
-ศน.บ.
(สังคมศาสตร์) 

Deccan 
College, 
Boona 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2529 
 
 
 
 
2525 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

6 
 
นางสาวกัญจิรา   
วิจิตรวัชรารักษ ์

 
อาจารย ์

-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์-
สุขศึกษา) 

ม.รามค าแหง 
ม.ราชภัฎวไลย 
อลงกรณ ์

2548 
2546 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

66 

(3) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
พระครูธรรมธร 
ประสิทธ์ิ 
สิทฺธิวโร 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม. (การ
บริหารงานยุติธรรม) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.เกริก 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2546 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

2 

 
 
พระมหาสุเทพ  
สุวณฺโณ 
 

 
 
อาจารย ์

-สสม. (สังคม
สงเคราะห์ใน
การะบวน
การยุติธรรม) 
-น.บ.
(นิติศาสตร์) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกษ) 

ม.ธรรมศาสตร ์
 
 
 
ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2545 
 
 
 
2543 
 
2542 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
 
พระครูศรี
ปริยัติวิธาน  

 
 
อาจารย ์

-ศศ.ม.(ปรัชญา
การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.เกริก 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 
 
2543 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
4 

 
นางสาวกรุณา  
ขันทอง 

 
อาจารย ์

 
-ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
2551 

 
2549 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 (4) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 
 
1 

พระมหา
สาคร 
ชิตงฺกโร 

 
อาจารย์ 

--ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
--ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2543 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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2 พระมหาสมัย 
ผาสุโก 

อาจารย ์ -ศศ.ม. (ไทยศึกษา)  
-ศน.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2542 
2538 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

3 

 
พระสุรศร ี
ปภากโร 
(ดร.) 

 
อาจารย ์

- M.A. (Sociology) 
 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2536 
 
2532 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

พระมหา
สมพงษ ์
สุขุมาโล(ผศ.
ดร.) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- Ph.D.(Ancient 
Indian and 
Asian studies) 

-ศน.ม. 
(พุทธศาสตร์) 
- พธ.บ. (พุทธ

ศาสตร์) 

Magadh 
University, 
Bihar,India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 ม.มหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย 

2546 
 
 
2538 
 
2530 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 
พระครูปลัด
สังวร 
กิตฺติสาโร 

อาจารย ์

- ศน.ม. 
 (พุทธสาสนาและ
ปรัชญา) 
- ศน.บ.(ปรัชญา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
 
2538 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

6 
นายเมธี  
สมภักดี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- M.A.(History) 
 
 
- ศน.บ. (บริหาร

การศึกษา) 

Mysore 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2522 
 
 
2518 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

7 
นายเสง่ียม  
ศิริสวัสดิ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-Ph.d.(Buddhist 
Studies) 

 
- M.A.(Linguistics) 
 
-ศษ.บ.(สังคม) 
- ศน.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

Magadh 
University,India 
Banaras Hindu 
University,India  
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
 
2540 
 
2545 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

8 
นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

อาจารย ์
-ศศ.ม.(สันสกฤต) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
2536 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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9 นายวิทูล  
ทาชา 

อาจารย ์ - M.A.(Linguistics) 
 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

University of 
Delhi 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2541 
 
2537 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

10 
นายวรเทพ 
เวียงแก 

อาจารย ์

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะหใ์น
กระบวนการยุติธรรม)
 -ศน.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร ์
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

11 
นายธนกร 
ชูสุขเสริม 

อาจารย ์

-ศศ.ม.(สันสกฤต) 
-ศศ.บ.(การศึกษา 
นอกระบบ) 
- พธ.บ.(อังกฤษ) 
  

ม.ศิลปากร 
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
ม.มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย  

2542 
2549 
 
2536 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

12 
นายเอกชาตร ี
สุขเสน 

อาจารย ์

- สส.ม. (สังคม
สงเคราะห์ทาง
การศึกษา) 
- ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร ์
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2542 
 
 
2539 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

13 
นายไพโรจน ์
บัวสุข 

รอง
ศาสตราจารย ์

- Ph.d.(English) 
   
- M.A.(Linguistics) 
 
- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

Punjab 
University 
University of 
Delhi 
 ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 
2540 
 
2536 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

(5) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่จบ ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
 
พระครูปลัด 
จิตติชัย  
จิตฺติชโย  
 

 
 

อาจารย ์

-Doctor of 
Philosophy, 
Social Sciences  
(Ancient Indian & 
Asian Studies)    
 

Magadh 
University, 
INDIA. 
 
 
 

2553 
 
 
 
 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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-ศศ.ป. (การวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น) 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 
 

ม.ราชภัฏ
เชียงใหม ่
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2542 

2 

 
 
 
นายภูมินทร์    
สันติทฤษฎีกร 

 
 
 

อาจารย ์

-Doctor of 
Philosophy 
(Political  
Science) 
-Master of Arts 
(Political  
Science) 
-Bachelor of Arts 
(Political  
Science)  

Magadh 
University, 
INDIA 
 
University of 
Pune, INDIA 
 
University of 
Pune,INDIA 

2546 
 
 
 
2518  
 
 
2513 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
 
นายตระกูล 
ช านาญ 

 
 

อาจารย ์

-ศส.ด. (การพัฒนา
สังคม) 
-Master of Arts 
(Sociology) 
 
 
-ศน.บ (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)  

ม.นเรศวร   
 
BANARAS 
HINDU 
UNIVERSITY, 
INDIA.  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2539 
 
 
 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
นายอุทัย   
ขุมเหล็ก 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 
-ศน.บ.(ปรัชญา) 
 

ม.ราชภัฏ
เชียงใหม ่
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2538 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 

 
นายเศวต   
เวียนทอง 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-น.บ. (นิติศาสตร์)
บัณฑิต 

ม.เชียงใหม ่
 
ม.รามค าแหง 

2542 
 
2521 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBachelor_of_Arts&ei=VkY2TcrVF4LsuAOO6eTBAw&usg=AFQjCNG9jes1Pev7OVUOudlxNIvgUlfsrg
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(6) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 
 

1 
 
พระอุดมเกียรติ 
วิสุทฺธาจาโร 

 
อาจารย ์

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

- ศน.บ.  
 (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2549 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
นายเดชา   
ใจกลาง 

 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- Ph.D.  
Philosophy   

(Political Science) 
-Master  of  Arts  

(Political 
Science) 

-ศน.บ. 
(ศาสนศาสตร
บัณฑิต)  

ม.มคธ 
ประเทศอินเดีย 
 
ม.ลัยเดลี  
ประเทศอินเดีย 
 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
  

2547 
 
 
2523 
 
 
2519 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
 
3 

 
 
นายอดิศักดิ์   

ทุมอนันต ์

 
 

อาจารย ์

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

- ศน.บ.  
 (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2546 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
นางสาวจุร ี
สายจันทร์เจียม 

 
อาจารย ์

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
- ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป
แขนงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2550 
 
2544 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
5 

 
นางสาวมัทนา   
พันทวี 

 
อาจารย ์

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
- ศศ.บ. 
(ดุริยางคศิลป์ – 
ดนตรี) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
 

2549 
 
2544 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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(7) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
 
 
พระครูสุทัศน์
ธรรมสุนทร 

 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D.(Social 
Science) 
- ศน.ม.(พุทธ
ศาสนาและ
ปรัชญา)  
- ศน.บ.(ศาสนา
และปรัชญา) 

Magadh University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 

2540 
 
 

2532 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

2 

 
 
พระครูปริยัติ
สัจจญาณ 

อาจารย ์

-ค.ม.(บริหาร
การศึกษา) 
- ค.บ.
(ประถมศึกษา) 
- ค.บ. 
(มัธยมศึกษา) 

ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2543 
 
2537 
 
2538 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
พระมหาวัฒนา
สุรจิตฺโต 

 
อาจารย ์

- พช.ม. (พัฒนา
ชุมชน) 
- ศน.บ. (สังคม
วิทยา) 

ม.ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ม.หามกุฏราช
วิทยาลัย 

2543 
 
2538 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
พระศรีไพร   
กิตฺติมโน 

 
 

อาจารย ์

- ศน.ม. (พุทธ
ศาสน์ศึกษา) 
- ศน.บ. (ศาสนา
และปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 

2533 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 

 
พระศุภชัยธีร
สุภชโย 

 
 

อาจารย ์

- ศน.ม. (พุทธ
ศาสน์ศึกษา) 
- ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 

2540 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

6 

นายสุทิน  
เลิศสพุง 

 
อาจารย ์

- M.A. 
(Sociology) 
- ศน.บ.(สังคม
วิทยา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2535 
 
2533 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

7 
นายขันทอง  
พรมทา 

 
อาจารย ์

- ร.บ. 
(รัฐศาสตร์) 

ม.รามค าแหง 
 

2548 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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- ศน.บ. 
(ปรัชญา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2534 
 

8 

 
 
นายสุขชัยวงษ์
จันทร์ 

 
 

อาจารย ์

- ศศ.ม.
(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) 
- ศน.บ.(สังคม
วิทยา)  

ม.ยราชภัฏเลย 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
 
2533 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
นายสุรพล  
พรมกุล 

 
 

อาจารย ์

- Ph.D. 
(Buddhist 
Studies) 
- ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง)  
- ศศ.ม.
(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) 
- พธ.บ.(การสอน
สังคมศึกษา)  

Magadh University 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.ราชภัฏเลย 
 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2552 
 
 
2553 
 
2544 
 
 
2542 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

(8) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
พระเทพวินยา
ภรณ ์

 
อาจารย ์

-M.A. 
(Philosophy) 
-ศน.บ.( ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University   
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2528 
 
2522 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

2 

 
 
พระศรีธรรม
ประสาธน ์

 
 
 

อาจารย ์

-ศศ.ม. 
(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) 
-ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
 
2544 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
3 

 
พระครูพิศิษฎ์
คณาทร 

 
อาจารย ์

-คม. (การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2543 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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4 

 
พระครู
ธรรมจักรเจติ
ยาภิบาล 

 
 

อาจารย ์

-Ph.D. (Ancient 
India & Asia 
Studies) 
-รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
-ศศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

Magadha 
University India 
วิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา  
ม.เชียงใหม่  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
 
2553 
 
2539 
2534 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

5 

 
พระครูปริยัติ
วุฒิธาดา 

 
 

อาจารย ์

-M.A.(Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Mysore University 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2527 
 
2521 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

6 

 
 
พระครูสิริธรร-
มาภิรัต 
 

 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ศน.ด. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
-ศน.ม. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
-ร.บ. (ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.หามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

2552 
 
2542 
 
2538 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

7 

 
 
 
 
 
นายกันตภณ  
หนูทองแก้ว 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Sociology) 
 
-M.A. (Political 
Science) 
-M.A. (Linguistics) 
 
-M.A. (Sociology) 
 
-พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

Pune University 
India 
Pune University 
India  
Pune University 
India 
Pune University 
India 
ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2545 
 
2542 
 
2541 
 
2539 
 
2537 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

8 

 
นายสันติ   
อุนจะน า 

 
 

อาจารย ์

-อ.ม. (ศาสนา
เปรียบเทียบ) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา) 
 

ม.มหิดล 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2536 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
9 

 
นายธีรักษ์       
หนูทองแก้ว 

 
อาจารย ์

-ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2550 
 
2535 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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10  
 
นายเดชชาติ   
ตรีทรัพย ์

 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-Ph.D. (Sociology) 
 
-M.A. (Political 
Science) 
-M.A. (Sociology) 
 
-พธ.บ.(การสอน
สังคมศึกษา) 

-Pune University 
India  
Nehru Institute of  
Social Sciences 
Nehru Institute of  
Social Sciences 
ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2543 
 
2542 
 
2537 
 
2539 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

(9) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

พระมหา 
ณัฐพล   
คมฺภีรญาโณ 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2547 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

2 

 
นายพิเชฐ   
ศรีหล้า 

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ศน.บ.(ปรัชญา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2547 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
พระอนุชา   
สุวิชาโน 

 
อาจารย ์

-รป.ม.(นโยบายและ
แผน) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2546 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
4 

 

นางสาว 
จันทรัสม์   
โภคสวัสดิ ์

 
อาจารย ์

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์
การปกครอง) 
-ค.บ.(สังคมศึกษา) 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.ราชภัฏอุบล 
ราชธาน ี

2550 
 
2539 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 
นางสาว 
ไพจิตตรี   
เจริญทรัพย ์

 
อาจารย ์

-น.ม. (นิติศาสตร์) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

ม.รามค าแหง 
ม.ยรามค าแหง 

2551 
2548 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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(10) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 
 
1 

 
พระปริยัติสาร
เวท ี

 
อาจารย ์

- อ.ม. (บาลีสันสกฤต) 
 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2526 
 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

2 

 
พระครูวรจิต
ตานุรักษ์  

 
 

อาจารย ์

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
2549 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

3 

 
พระครูสุธีวร
สาร 

 
 

อาจารย ์

-ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)  

ม.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2549 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

4 

 
พระครูสิทธิ 
วราคม 
 

 
อาจารย ์

- ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2549 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

5 

 
พระครูป๎ญญา
สิริคุณ 

 
อาจารย ์

- ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
- กศ.บ. (พลศึกษาและ
สุขศึกษา) 

ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2551 
 
2529 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

6 
 
พระฟูตระกูล   
พุทฺธรกฺขิโต 

 
อาจารย ์

- ศษ.ม. (สังคมศึกษา) 
- ศษ.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2547 
2543 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

7 

 
พระปลัด 
ชาญชัย
ญาณธมฺโม 

 
อาจารย ์

- ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2549 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

8 
 
พระมหาวิทวัส   
กตเมธ ี

 
อาจารย ์

- กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
- ศน.บ. (ปรัชญา)  
 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
2537 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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9 พระกษิดิศ   
สุทฺธจิตฺโต 

อาจารย ์ - รป.ม. (รัฐ 
ประศาสนศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
2550 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

10 

 
พระอาคมน์  
อตฺตคุตฺโต 

 
อาจารย ์

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
- ศน.บ.(พุทธศาสตร์) 

ม.ภาคตะวันออก
เฉลียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2551 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

11 

 
พระครูสุนทร
วินัยรส 

 
อาจารย ์

- กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์)  

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
 
2545 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

12 

 
พระมานะ  
อคฺคปํฺโญ 

 
อาจารย ์

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.ภาคตะวันออก
เฉลียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2551 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 
13 

 
 
ว่าท่ี ร.ต.สอาด   
ภูนาสรณ ์

 
 

อาจารย ์

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 
- ครุศาสตรบัณฑิต (ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

2552 
 
2541 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

14 

 
พระฌานิพิทย์   
อินฺทจารี 

 
อาจารย ์

- ศศ.ม.(พุทธศาสตร์
ศึกษา) 
- ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

ม.ธรรมศาสตร ์
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2544 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

15 

นายเศรษฐา 
ภูศรีโสม 

อาจารย ์ -กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์)  

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
 
2545 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

16 

 
นายพรชัย 
วันทุม 

 
อาจารย ์

- กศ.ม.(การศึกษานอก
ระบบ) 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
 
2545 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

17 

 
นายทองค า 
เกษจันทร ์

 
อาจารย ์

- กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
- พธ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2546 
 
2543 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 
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18 

 
นายเนรมิต 
กุลมินทร ์

 
อาจารย ์

- กศ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2545 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

19 

 
นายอนัฐชา 
ปราบพาล 

 
อาจารย ์

-ศศ.ม.(การบริหาร
องค์การ) 
-ศน.บ(สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา) 

ม.เกริก 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 
2543 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

20 

 
 
นายสุรศักดิ์
พุทธา 

 
 

อาจารย ์

- Master of Arts 
(M.A.) 
(Demography) 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

BANARAS HINDU 
University 
VARANASI, INDIA, 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
 
2539 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

21 
 
นายนิวัฒน ์
วรสาร 

 
อาจารย ์

- กศ.ม. (การ
อุดมศึกษา) 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
 
2546 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

22 

 
นายภาณุทัต   
แสนสาคร 

 
อาจารย ์

- ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 
-ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.ภาคตะวันนออก
เฉียงเหนือ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2546 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
23 

นายพินโย  
พรมเมือง 

 
อาจารย ์

- ศศ.ม. (ศาสนา
เปรียบเทียบ) 
- ศน.บ. (อังกฤษ) 

ม.มหิดล 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2545 
 
2543 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

24 

 
นางสาวชญา
พรวรามิตร 

 
อาจารย ์

- ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา 
- ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

ม.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2552 
 
2534 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

25 

 
 
นายหาญ   
เถาตาจันทร ์

 
 

อาจารย ์

- Master of Arts 
(Indian Philosophy 
and Religion), 
- ศน.บ. (ปรัชญา) 

Bansras Hindu 
University India 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2545 
 
 
2540 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

26 
 
นายสุดใจ  
ภูกงล ี

 
อาจารย ์

- Master of Arts 
(M.A.) (Buddhist 
Studies) 

Magadh University, 
India 
 

2545 
 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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 - ศน.บ.  (ภาษาอังกฤษ) ม.มหากุฏราช
วิทยาลัย  

2542 

27 
 
นายนารินทร ์
แก้วสิมมา 

 
อาจารย ์

- ศศ.ม.(ปรัชญา) 
- ศน.บ. (ปรัชญา) 

ม.ขอนแก่น 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
2550 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
(1) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง  อ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 พระครูกิตติคุณสาทร 
-M.A.(Political Science) MerutUniversity,India. 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา) ม.ลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
อาจารย์ 

2 นายกิตติ อมตชีวิน ร.ม.(รัฐศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ 

3 นายสุกิจ ชัยมุสิก 

-Ph.D.(Political Science) Banaras Hindu, India 
-M.A.(Political Science)Banaras Hindu 
University, India 
-B.A.(Political Science)Banaras Hindu 
University, India 

 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ 

4 นายกิตติพงษ์ สุมิพันธ์ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 นพ.รัศมี วรรณิสสร 
Ph.D. (Doctor Der Medizin) Universitat 
Nerven Klinik, Germany. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 นายจิรโชค วีระสัย 

-Ph.D. (Political Science) California  Berkley, 
University, USA. 
- M.A. (Political Science) California  Berkley, 
University, USA. 
- B.A. (Honors Thesis in Sociology) California  
Berkley, University, USA. 

 
  

รองศาสตราจารย์ 

7 นางงามพิศ สัตย์สงวน 

-Ph.D. (Anthropology) Missouri University, 
USA. 
-M.A. (Anthropology) Kansas  University, USA. 
-ศ.บ.(โบราณคดี) ม.ศิลปากร 

 
 

อาจารย์ 

 
 
 
 



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

79 

(2) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 นายอ านวย  ปิ่นพิลา 
-ปร.ด.(การพัฒนาสังคม) 
-ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
-อส.บ.(อุตสาหกรรมศาสตร์) 

 
อาจารย์ 

2 นายวิเชียร  ประเสริฐ 
-สส.ม.(วิเคราะห์และวางแผนสังคม) 
-ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

 
อาจารย ์

3 พ.ต.ท.ดร.นพดล  บุรณนัฐ 
-Ph.D.(พัฒนาสังคม) 
-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

 
อาจารย ์

4 นายสมพล ณ สงขลา 
-วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 

 
อาจารย ์

5 นายจงกล  ชมพันธ์ 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 
-กศ.ม. (ศึกษาศาสตร์) 

 
อาจารย ์

6 นายช านาญ  ค้ าชู 
-รป.ม.(การบริหารทั่วไป) 
-กศ.ม.(การประถมศึกษา) 
-ร.บ. (ความสัมพันธ์ฯและการเมืองการปกครอง) 

 
อาจารย ์

7 นายธีรพงษ์  แหวนแพ็ชร 
-Ph.D.(Political  Science) 
-ศศ.ม. (การเมืองปกครอง)  
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 
อาจารย ์

8 นายพจน์  พจนพาณิชย์กุล 

-Ph.D.(Political  Science) 
-ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
-ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
-ร.บ.(รัฐศาสตร์) 

 
อาจารย ์

9 นายธีรวัฒน์  อัตตโยธิน 
-ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
-ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
-กศ.บ. (ประถมศึกษา) 

 
อาจารย ์

10 นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ์ 

-Ph.D.(Social  Science) 
-ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 
-ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

 
อาจารย ์

11 นายพงษ์สุข  บัณฑิตสิทธิโชค 
-ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 

 
อาจารย ์
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12 นายพูนพิพัฒน์  แจ่มจันทร์ 
-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
-ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

 
อาจารย ์

13 นายไชยา   เรืองดี 
-สส.ม.(การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) 
-ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 
-ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 

 
อาจารย์ 

(3) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 

 
พ.ต.อ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา 

-Ph.D. (Social Science) 
-ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
-ค.บ. (ครุศาสตร์) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(พิเศษ) 

2 
 

นายเจริญ  จันทร์มุ่ย 
-M.A . (Social Science) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 
 

นายสมฤทธ์ิ  ไชยวงค ์
-รป.ม. (การเมืองการปกครอง) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

4 
 

พ.ต.ท.วรวุฒิ  ชุมวรฐาย ี
-รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
-ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

อาจารย ์

5 
นายวิรัตน์  พุ่มพวง -ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

-ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
อาจารย ์

6 
นางสาวอริศรา  แย้มแฉ่ง -รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

-ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
อาจารย ์

7 
นายสุทธิพงษ์  แย้มแสงสังข์ -M.B.A. (บริหารการจัดการ) 

-น.บ. (นิติศาสตร์) 
อาจารย ์

8 
นายสมเกียรติ เจียรอุทัยธ ารง -รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

-ร.บ. (การจัดการ) 
อาจารย ์

9 
นายสงัด  สายลุน -รป.ม. (การจัดการภาครัฐ) 

-ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
อาจารย ์

10 
นายธีวรา  พรมศิร ิ -รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

-วท.บ. (วิทยทศาสตร์) 
อาจารย ์

11 
 
นายชาคร  ญัตติพร 

-น.ม. (นิติศาสตร์) 
-น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

  
 
 



มคอ. 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

81 

 (4) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
นายพรอัมรินทร์   
พรหมเกิด 

- Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.บูรพา 
- สค.ม. (สังคมวิทยา)ม.ธรรมศาสตร ์
- น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นายปรีดา นิลสาค ู

-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ม .ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 ม .มหามกุฏราชวิทยาลัย 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

อาจารย์ 

3 ร.ต.อ.โกศล อดทน 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
- น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
อาจารย ์

4 พ.ต.อ.วิทุร โพธิป๎สสา 
- ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- น.บ. (นิติศาสตร์)  ม.คณาสวัสดิ์มหาสารคาม 

 
อาจารย์ 

5 
นายสุชาติ  
โคตรทุม 

- ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา)  ม.ขอนแก่น 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
อาจารย์ 

6 พ.ต.ท.ช านิ คนไว -ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง อาจารย์ 
7 นางอัปสรสวรรค์ ค าเจริญ -สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) ม.ธรรมศาสตร ์ อาจารย์ 

8 นายณัฐพล แก้วขัน 
-น.ม.(นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

อาจารย์ 

 
9 

 
นางบ าเพ็ญ  วงศ์ศรีแก้ว 

-M.A.(Ag.Education & Community 
Development) University of the Philippines 
Los Banos 
-กศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

 
 

รองศาสตราจารย ์

10 นายวิเชียร โพธ์ิศร ี
-น.ม.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 

อาจารย์ 

11 นายส าเริง จันทรสุวรรณ 
-พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
-ศษ.บ.(คณิตศาสตร์-เคมี) ม.ขอนแก่น 

 
รองศาสตราจารย์ 

12 นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ 
-พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์
-ร.บ.(การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
อาจารย ์
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13 นายพุทธรักษ์ ปราบนอก 

-ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) ม.ศิลปากร 
-ศศ.ม.(ภาษาสันสฤต) ม.ศิลปากร 
-ศศ.ม.(ปรัชญา) ม.ขอนแก่น 
-ป.ธ.9 คณะสงฆ ์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

14 นายนิคม วิเชษฐพงศ์ 

-M.A.(English&linguistics Banaras Hindu 
University 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
-ป.ธ.8 คณะสงฆ ์

 
 

อาจารย์ 

15 นางอาดา รัยมธุรพงศ์ Ph.D.(Education) New South well University อาจารย์ 

(5) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
นายสมหมาย  เปรมจิตติ์ -M.A.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

-ป.ธ.9,  ศน.บ. 
รองศาสตราจารย ์

2 
นายอัครชัย ชัยแสวง -อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) 

-กศ.บ. (ภาษาไทย) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 
นางอาภรณ์  อินต๊ะชัย -วท.ม. (สถิติคณิตศาสตร์) 

-วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 
 
นายภูมินทร์   สันติทฤษฎีกร 

-Ph.D.(Political  Science) 
-M.A.(Political  Science) 
-B.A.  (Political  Science) 

 
อาจารย ์

5 
 
นางปาริชาติ  บัวเจริญ 

-ปร.ด.  (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
-ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) 
-กศบ.  (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) 

 
รองศาสตราจารย ์

6 
 
นางบุศรา  โพธิสุข 

-รป.ม. (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) 
-DPM. (Management) 
-ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 

 
อาจารย ์

7 
นายกมล    บุตรชารี -ศน.บ.   (ภาษาอังกฤษ) 

-น.ธ.เอก, ป.ธ.  5 
อาจารย ์

8 
นายมนตรี วิชัยวงษ์ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

-ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 
อาจารย ์

9 
 
นายวิราษ  ภูมาศรี 

-น.ธ.เอก,  ป.ธ. 4 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
-ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 
อาจารย ์

10 
 
นางประไพศิริ สันติทฤษฎีกร 

-ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
-น.บ. (กฎหมาย) 

อาจารย ์
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11 
 
นายกมลวัชรยิ่งยง 

-กศ.ม., (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
-M.A (English  Language  and Literature) 
-กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 
อาจารย ์

12 
 
นายวิสุทธิชัยไชยสิทธ์ิ 

-M.A. (Literature) 
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
-นธ. เอก 

อาจารย ์

13 
นายดิษฐพล  ก าแพงแก้ว -รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 

-ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
อาจารย ์

14 
นายเศวต  เวียนทอง -ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 

-น.บ.(นิติศาสตร์) 
อาจารย ์

15 
นายชะลอ บุญทอง -รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
อาจารย ์

16 

 
พ.ต.ท.ปภาณ  สุจินตะเดชา 

-พบ.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
-รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 
-กษ.บ. (การจัดการการผลิตสัตว์) 

 
อาจารย ์

17 
 

นายพงศพล  มหาวัจน์ 
-น.ม. (นิติศาสตร์) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

(6) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
 
นายช่ืน  วิไลไพร 

-M.A. (Pol.Sci.)Banaras Hindu 
University,India 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 

 
 
พ.อ.ดร.สิน  สีโสม 

-ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) ม.มหาสารคาม 
-ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
 

อาจารย ์
 

3 
 
นายค าสี สมณะ 

-M.A. (Sociology),Mysore University,India 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
-น.บ.(นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
อาจารย์ 

4 
 
นายภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์ 

-ร.ม.รัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์
-น.ม.(นิตศาสตร์)  
-น.บ.นิติศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

 
อาจารย ์
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5 นายบุญธรรม  สุทธิกุล -ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมือง 
ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี
-พธ.บ. รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อาจารย ์

6 
 
พระมหาวิเชียร อติเมโธ 
 

-ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์) 
ม.เกริก 
-ร.บ.(รัฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

อาจารย ์

7 
 
พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม 

-รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร ์

 
 

อาจารย ์

(7) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
 
พระครูสังฆรักษ์จิณกมล  
อภิรตโน 

- ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

2 
 
นายจิณณวัตร  แทนพันธ ์

 

- ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) ม.ศิลปากร 
- ศน.บ.(บาลีและสันสกฤต) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

อาจารย ์

3 
 
นายสุพินิจ   ปะวะลัง 
 

-ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

4 
 
นายภูมิพัฒน์   ใต้ชมภ ู

 

- M.A (Linguistics 
Banaras Hindu University 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

(8) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
 
พระครูวรวิริยคุณ  

-ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) ม.ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

2 
 
นางสาวจตุพร  ตรีตรง 

-วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า พระนครเหนือ 
-บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิต  

 
อาจารย ์

3 
 
นายส่งศรี        ชมภูวงศ์ 

-ศน.ด. (บริหารการศึกษา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
อาจารย ์
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 -ค.บ.(การวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ค.ม. (การวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 

 
นายวรสันต์    เพชรบุร ี
 
 

-M.A.( ภาษาบาลีและสันสกฤต) University of 
Baroda 
-พธ.บ.(มานุษยสังคมสงเคราะห์ศาสตร)์  
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

5 
 
พ.ต.ท.  เจียร            ชูหนู 
 

-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.รามค าแหง 
-น.ม. (นิติศาสตร)์ ม.รามค าแหง  
-น.บ. (นิติศาสตร)์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  

 
อาจารย ์

6 

 
 
นายเวศ    ศรีละมุล 
 

-กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 
-กศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
-น.บ.  (นิติศาสตร)์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

อาจารย ์

7 
นายธนวุฒิ    ศรีเมือง -น.ม. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 

อาจารย ์

 
(9) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
 
นายช่ืน  วิไลไพร 

-M.A. (Pol.Sci.)Banaras Hindu 
University,India 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 

 
 
พ.อ.ดร.สิน  สีโสม 

-ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) ม.มหาสารคาม 
-ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
 

อาจารย ์
 

3 
 
นายค าสี สมณะ 

-M.A. (Sociology),Mysore University,India 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
-น.บ.(นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
อาจารย์ 

4 
 
นายภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์ 

-ร.ม.รัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์
-น.ม.(นิตศาสตร์)  
-น.บ.นิติศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

 
อาจารย ์
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5 

 
นายบุญธรรม  สุทธิกุล 

-ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมือง 
ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี
-พธ.บ. รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 
อาจารย ์

6 
 
พระมหาวิเชียร อติเมโธ 
 

-ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์) 
ม.เกริก 
-ร.บ.(รัฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
อาจารย ์

7 
 
พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม 

-รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร ์

 
อาจารย ์

 
(10) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
 
นายช่ืน  วิไลไพร 

-M.A. (Pol.Sci.)Banaras Hindu University,India 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 

 
 
พ.อ.ดร.สิน  สีโสม 

-ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) ม.มหาสารคาม 
-ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
-ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

อาจารย ์
 

3 
 
นายค าสี สมณะ 

-M.A. (Sociology),Mysore University,India 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
-น.บ.(นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
อาจารย์ 

4 
 
นายภัควัฒน์   
จรรยาสุทธิวงศ์ 

-ร.ม.รัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์
-น.ม.(นิตศาสตร์)  
-น.บ.นิติศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

 
อาจารย ์

5 
 
นายบุญธรรม  สุทธิกุล 

-ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมือง ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี
-พธ.บ. รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

 
อาจารย ์

6 
 
พระมหาวิเชียร อติเมโธ 

-ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์) ม.เกริก 
-ร.บ.(รัฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
อาจารย ์

7 
 
พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม 

-รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร ์

 
อาจารย ์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
ฝึกปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับพระ

นักศึกษา พ.ศ. 2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานส าหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันที่ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4.1.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร  
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการท างานเป็นทีม 

4.2 ช่วงเวลา 
การฝึกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับพระ

นักศึกษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานส าหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันที่ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 90 ชั่วโมงดังนี้ 
ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 15 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (15 x 6 = 90 ชั่วโมง) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 450 ชั่วโมงดังนี้ 
ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 75 วันๆละ 6 ชั่วโมง (75 x 6 = 450 ชั่วโมง) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  08.00-17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ

ก าหนด) 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท างานวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองโดยให้มีการด าเนินการดังนี้ 
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือท างานวิจัยพร้อมกับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  
5.1.2 สืบค้นข้อมูลและจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
5.1.3 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ าวิชา 
5.1.4 ด าเนินการท าวิจัย 
5.1.5 น าเสนอความก้าวหน้าการท าวิจัย 
5.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัย 
5.1.7 น าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม (สอบ) ต่ออาจารย์ประจ าวิชา 
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5.1.8 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ประจ าวิชา 
5.1.9 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและหรือน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดท าโครงร่างงานวิจัย การ

น าเสนอโครงร่างงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและ
หรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากม)ี 

5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ 
(power point) เพ่ือการน าเสนอและเทคนิคการน าเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท าวิจัย และการ
ท างานเป็นทีม (เนื่องจากนักศึกษา 3-5 คน ร่วมกันท างานวิจัย 1 เรื่อง) 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 คณะสังคมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา  
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนต่างๆ ของรายวิชาพร้อมจัดท า

คู่มือรายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม  
5.5.4 แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน

ผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์เพื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ 
5.5.5 คณะสังคมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องท่ีจะศึกษาและให้ค าปรึกษาต่างๆ 

ติดต่อสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (รวม 3-4 คน) ท าหน้าที่ประเมินโครงร่างงานวิจัยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่จะท าให้ได้ผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เป็น
ต้น 

5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกล่าวท าหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อป๎ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน (หากม)ี 

5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการด าเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว 
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยท าหน้าที่ตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย 

5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้ (C = 60-64 คะแนน) เมื่ออาจารย์ประจ าวิชาสรุปความเห็นให้
ผ่าน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเปูาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ 
พร้อมทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฝึกฝนให้
นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ได้
มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายให้
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การเมืองการปกครองใน
สถานการณ์ป๎จจุบัน 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดส าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของ
คณะสังคมศาสตร์ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการค้นคว้า ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการน าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรมต่างๆ ในการน าเสนอผลงาน 
-ฝึกฝนนักศึกษาส่งรายงานด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาสัมมนาทางรัฐศาสตร์การปกครอง 
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือสัมมนาด้วยภาษาอังกฤษ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 
-มีรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
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1.4 การวางแผนการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ
ท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกัน
เป็นกลุ่ม หรือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในศาสน
สถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันที่ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะ
ประโยชน์และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือ
เรียนรู้การวางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน การ
ท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะการศึกษาและมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม
ตามรายวิชาต่างๆ 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมการการวางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน 
การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นคอย
ดูแล เอาใจใส่ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
2.1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2.1.1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร์ 
2.1.2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาต่างๆใน 
คณะสังคมศาสตร์ 

2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  
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2.1.3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     2.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ 

ปกครอง 
2.2.1.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  

สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆได้ 
2.2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป๎ญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
2.2.1.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 

สถานการณ์ 
2.2.1.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    2.2.2.1 การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย  
การน าเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเขียนรายงาน  

2.2.2.2 การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
2.2.2.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆท่ีคณะ 

สังคมศาสตร์จัดขึ้น 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ 

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงานการน าเสนอผลงาน 
2.2.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ 
และการแก้ป๎ญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ 
ตนในการแก้ป๎ญหาการท างานได้ 

2.3.1.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.2.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3.2.2 การใหศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท างานวิจัย 
2.3.2.3 การวางแผนการแก้ไขป๎ญหาการเมืองการปกครองในสถานการณ์ป๎จจุบัน ใน  

ห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2.3.2.4 การน าเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน น าไปสู่การปรับปรุงงานให้ 
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ถูกต้อง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
2.3.3.2 ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การ 

ท างานวิจัย 
2.3.3.3 ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสมบน 
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

2.4.1.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

2.4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
2.4.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2.4.2.2 การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
2.2.4.3 การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์อาชีพ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2.4.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
2.4.3.3 ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ 
2.4.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ 
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 

2.5.1.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

2.5.1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา 
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ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2.1 คณะสังคมศาสตร์มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้านอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 

2.5.2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ 

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงานการน าเสนอผลงาน 
    2.5.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สามารถ  

ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆได้ 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ  

การแก้ไขป๎ญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 

สถานการณ์ 
2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และ  

การแก้ป๎ญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน 
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การแก้ป๎ญหาการท างานได้ 
3.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน 

ของตนเองและของกลุ่ม 
4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ 

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาได้ 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  
รายวิชาบังคับเรียน                  
 -มนุษย์กับสังคม                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
     -สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน                  
     -มนุษย์กับเศรษฐกิจ                  
     -ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                     
     -การเมืองการปกครองของไทย                  
     -สันติภาพศึกษา                  
     -การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
     -ท้องถิ่นศึกษา                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  
รายวิชาบังคับเรียน                  
     -ไทยศึกษา                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
 -จริยธรรมและทักษะการศึกษา                  
 -วิถีชีวิตและภูมิป๎ญญาไทย                  
 -การวางแผนชีวิตและครอบครัว                  
 -ศิลปนิยม                  
 -สังคีตนิยม                  
 -ดนตรีศึกษา                  
 -จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                  
 -หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์                  
 -พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต                  
กลุ่มวิชาภาษา                  
รายวิชาบังคับเรียน                  
 -ภาษาไทย                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 -ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                  
 -ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                  
รายวิชาเลือกเรียน                  
 -ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                  
 -สัทศาสตร์อังกฤษเบ้ืองต้น                  
 -ไวยากรณ์อังกฤษ                  
 -การแปลอังกฤษพื้นฐาน                  
 -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                  
รายวิชาบังคับเรียน                  
 -สถิติเบื้องต้น                  
รายวิชาเลือกเรียน                  
 -คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
 -คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน                  
 -เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
 -วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 -มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                  
 -การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์                  
 -ชีวิตและสุขภาพ                  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สามารถ  

ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆได้ 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ  

การแก้ไขป๎ญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 

สถานการณ์ 
2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ  

แก้ป๎ญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน 

การแก้ป๎ญหาการท างานได้ 
3.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ  

ตนเองและของกลุ่ม 
4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างาน  

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ 

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ  

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา  
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1) หมวดวิชาเฉพาะ                  
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                  
   รายวิชาบังคับเรียน                  
 -ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                  
 -พระไตรปิฎกศึกษา 1                  
 -พระไตรปิฎกศึกษา 2                  
 -พระไตรปิฎกศึกษา 3                  
 -พุทธวิถีไทย                  
 -ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  
  -ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  
  -การปฏิบัติกรรมฐาน                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาเลือกเรียน 
  -พระพุทธศาสนามหายาน                  
  -ศาสนศึกษา                   
  -ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  
  -วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                  
  -เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา                  

  -พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
  -พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์                  
  -พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                  
  -พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย                  
  -การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                  
2) กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง                  
รายวิชาบังคับเรียน                  
     -รัฐศาสตร์เบื้องต้น                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     -ระบบรัฐสภาไทย                  
     -พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง
การปกครองไทย 

                 

     -การปกครองคณะสงฆ์ไทย                  
     -พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง                  

     -รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                  
     -ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                  
     -ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์                  
     -กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง                  
     -กฎหมายลักษณะพยาน                  
     -กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์                  
     -กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                  
      -กฎหมายปกครอง                  
     -นโยบายต่างประเทศของไทย                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     -ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ                  
     -การเมืองและการปกครองท้องถิ่น                  
     -การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของ
ประเทศก าลังพัฒนา 

                 

     -กฎหมายระหว่างประเทศ                  
     -การสืบสวนและการสอบสวน                  
     -สัมมนาศาสนากับการเมือง                  
     -ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์                  
รายวิชาเลือกเรียน                  
     -พลวัตการเมืองการปกครองของไทย                  
     -ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม                  
     -ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย                  
     -สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย                  
     -สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง
ในทางการเมือง                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     -สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์
การเมืองเชิงปรัชญา                  

     -สัมมนาป๎ญหาทฤษฎีการเมืองป๎จจุบัน                  
     -การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย                  
     -ระบบการเมือง                  
     -การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ                  
     -ป๎ญหาทางการเมืองของไทย                  
     -ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                  
     -การทูต สถานทูต สถานกงสุล                  
     -การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ                  
     -ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                  
     -ภาวะผู้น าและการจูงใจ                  
     -เพศสภาพกับการเมือง                  
     -การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   -กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์                  
  -การฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์                  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2554 หมวด  4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ 

แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2554  หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก) 

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 3.3 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และ
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การ
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วัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
 2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ 
 2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการท่ีจัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการอย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง

ตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม ตามที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปูาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาป๎จจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะสังคมศาสตร์จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
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มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุ ต าราและสื่อการเรียนการสอน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์

การสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
ที่ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่เดิม จ านวนที่ต้องการในอนาคต 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 50 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3 โน้ตบุ๊ก 10 เครื่อง 10 เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 20เครื่อง 10 เครื่อง 

  
 2.2.1 ทรัพยากรที่มีในห้องสมุด 

ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุดประจ าคณะสังคมศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์การค้นคว้า ซึ่งมีการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา  

2.2.1.1 หนังสือ  
 2.2.1.1.1 ภาษาไทย   จ านวน  1,000  รายชื่อ  
 2.2.1.1.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  100  รายชื่อ  
2.2.1.2 วารสาร  
 2.2.1.2.1 ภาษาไทย   จ านวน  5  รายชื่อ  
 2.2.1.2.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  2  รายชื่อ  
2.2.1.3 ฐานข้อมูลออนไลน์  
 2.2.1.3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS  
 2.2.1.3.2 www.odi.stou.ac.th  
2.2.1.4 การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ  
 2.2.1.4.1 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะฯได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินการต่างๆดังนี้ 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ต ารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท้ังในและ 

ต่างประเทศ เข้าห้องสมุดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจ านวน 60 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ โดยเปิดท าการท้ัง 

ในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่องประจ าที่ห้องสมุด ซึ่งเปิดท าการ
ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
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2.3.3 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  
2.3.4 จัดหาบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยายต่างๆ รวม 

ท้ังสิ้น 10 ห้องบรรยาย เป็นประจ าทุกป ี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจ าชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆและพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ
และพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมงาน 
ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office,e-mail,ระบบหนังสือเวียน,โทรศัพท์หรือสื่อ
อื่นๆ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ท าหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
การสอนต่างๆ เป็นต้น 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ ารายวิชา ให้แก่นักศึกษาทุก

คน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนและอ่ืนๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษา
ประมาณ 10 คน และอาจารย์ประจ ารายวิชารายวิชาละ  1 คน คณะสังคมศาสตร์จัดให้มีการนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่
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ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชากับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งที่มี
ข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกันหรือขอค าแนะน าปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 6 การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา 

(ภาคผนวก) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้  

6.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน 16 ตัวบ่งชีด้ังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      
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6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95  ผ่านการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 

     

14. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.พ. ก าหนด 

     

15. บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     

16. บัณฑิตมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา อย่างน้อย
สอบได้นักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี 

     

 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 12 16 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบ
ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
            การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควิชา หรอืเพ่ือนรว่มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาป๎จจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัยยาก/ง่ายเป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และอีก 4 ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  รวมเป็น 16 ตัวบ่งชี้ ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ ตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

 ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองน าผลประเมิน
ตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์
พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองน าผลการ
ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาป๎จจุบันและอาจารย์โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
ทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 

ก. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา   
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 2549 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผลในการปรับปรุง 

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 

ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 125 ตอน
พิเศษ 61ง วันที่ 26 
มีนาคม 2551 

ตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต คงเดิมทุกกลุ่มวิชาและทุก

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา 
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา 
30 หน่วยกิต 

คงเดิมทุกรายวิชา 

 
ข. หมวดวิชาเอก  วิชาบังคับ   

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 2549 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาเอก 59 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 79 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 
วิชาบังคับ 47 หน่วยกิต วิชาบังคับ 63 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 
-รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) -รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) ปรับสังเขปรายวิชา 
-ระบบรัฐสภาไทย 2(2-0-4) -ระบบรัฐสภาไทย 3(3-0-6) ปรับสังเขปรายวิชา, 

เพ่ิมหน่วยกิต 
-พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

-พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3(3-0-6) -การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3(3-0-6) คงเดิม 
-พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

-พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 
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-รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  
3(3-0-6) 

-รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

- ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) -ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
3(3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

-ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  
3(3-0-6) 

- ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
3(3-0-6)  

ปรับสังเขปรายวิชา 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและการ
เลือกตั้ง 3(3-0-6) 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลือกตั้ง 3(3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

-กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) -กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) คงเดิม 
-กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์                 
3(3-0-6) 

-กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
3(3-0-6) 

-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) -กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) คงเดิม 
-นโยบายต่างประเทศของไทย  
3(3-0-6) 

-นโยบายต่างประเทศของไทย  
3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร
รัฐกิจ 3(3-0-6) 

-ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร
รัฐกิจ 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

-การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

 
- 

-การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

การเมืองของประเทศก าลังพัฒนา
3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาเลือก 

- -กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) ปรับมาจากวิชาเลือก 
- -การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0-6) ปรับมาจากวิชาเลือก 
- -สัมมนาศาสนากับการเมือง  

3(3-0-6)  
ปรับมาจากวิชาเลือก 

- -ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  
3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาเลือก 
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ค. หมวดวิชาเอก วิชาเลือก    
หลักสูตรเดิม 2549 หลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผล 

วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
-พลวัตการเมืองการปกครองของไทย             
3(3-0-6) 

-พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-ความคิดทางการเมืองแนวสังคม
นิยม 3(3-0-6) 

-ความคิดทางการเมืองแนวสังคม
นิยม 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
การเมืองของประเทศก าลังพัฒนา                                                          
3(3-0-6) 

-การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
การเมืองของประเทศก าลังพัฒนา                                              
3(3-0-6) 

ปรับเป็นวิชาบังคับ 

-ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรี
ประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

-ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรี
ประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) -กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) ปรับเป็นวิชาบังคับ 
-การสืบสวนและการสอบสวน                      
3(3-0-6) 

-การสืบสวนและการสอบสวน                     
3(3-0-6) 

ปรับเป็นวิชาบังคับ 

-สัมมนาศาสนากับการเมือง                        
3(3-0-6) 

-สัมมนาศาสนากับการเมือง                   
3(3-0-6) 

ปรับเป็นวิชาบังคับ 

-สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย 3(3-0-6) 

-สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้
ความรุนแรงในทางการเมือง                                     
3(3-0-6) 

-สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้
ความรุนแรงในทางการเมือง                                                   
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการ
วิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา                                        
3(3-0-6) 

-สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการ
วิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา                                                   
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-สัมมนาป๎ญหาทฤษฎีการเมือง
ป๎จจุบัน 3(3-0-6) 

-สัมมนาป๎ญหาทฤษฎีการเมือง
ป๎จจุบัน 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย       
2(2-0-4) 

-การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย                  
3(3-0-6) 

เพ่ิมหน่วยกิต 

-ระบบการเมือง 2(2-0-4) -ระบบการเมือง 3(3-0-6) เพ่ิมหน่วยกิต 
-การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับ
ต่างประเทศ 3(3-0-6) 

-การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับ
ต่างประเทศ 3(3-0-6) 

คงเดิม 
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-ป๎ญหาทางการเมืองของไทย                   
3(3-0-6) 

-ป๎ญหาทางการเมืองของไทย                    
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     
3(3-0-6) 

-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 1     
3(3-0-6) 

 
-ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     
3(3-0-6) 

ปรับเป็น 1 รายวิชา/และ
ปรับเป็นวิชาบังคับ -ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 2      

3(3-0-6) 
-การทูต สถานทูต สถานกงสุล           
3(3-0-6) 

-การทูต สถานทูต สถานกงสุล           
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ    
3(3-0-6) 

-การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ     
3(3-0-6) 

คงเดิม 

-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
2(2-0-4) 

-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
3(3-0-6) 

เพ่ิมหน่วยกิต 

- 

-ภาวะผู้น าและการจูงใจ 3(3–0-6) 
-เพศสภาพกับการเมือง 3(3-0-6) 
-การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 3(3-0-6) 

เพ่ิมใหม่ 

ง. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์อาชีพ 
หลักสูตรเดิม 2549 หลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผล 

- 
-กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพ
ทางรัฐศาสตร์ 2(90) 

เพ่ิมใหม่ 

- 
-การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
รัฐศาสตร์ 5(450) 

เพ่ิมใหม่ 

  หมายเหตุ: กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์อาชีพ เพ่ิมเข้ามา
ใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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จ. กลุ่มวิชาโทรัฐศาสตร์การปกรอง 
หลักสูตรเดิม 2549 หลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผล 

 
 

กลุ่มวิชาโท  15  หน่วยกิต 

 
 
- 

-ตัดออก 
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ไม่มี
วิชาโทรัฐศาสตร์การปกครอง  
-ปรับ 15 หน่วยกิต ไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 

ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม 2549 หลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผล 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า  6  หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาเลือก
เสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
นั้นๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

 
 
 

คงเดิม 
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ภาคผนวก 
- เอกสารแนบหมายเลข 1    ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการด ารงต าแหน่งและภาระ

การสอนของอาจารย์ 
- เอกสารแนบหมายเลข 2   ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
- เอกสารแนบหมายเลข 3   รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 


