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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งเอกสารแนบท้าย เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือให้
สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต  

ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย จึงได้จัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองเพ่ือใช้ปฏิบัติต่อไป 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : 25491861105557 
ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Political Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อย่อ : ร.บ. 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science 
  ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. 

3. วิชาเอก 
 การปกครอง (Government) 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 155 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
 นักศึกษาไทย 
 นักศึกษาต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง พ.ศ. 2554 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...../2559 เมื่อวันที่ ..... เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ครู อาจารย์ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร นักวิชาการศึกษา 

นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ในองค์การ
มหาชนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง 
พนักงานคดีปกครอง  

ภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
องค์กรอิสระ ได้แก่ เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่

แสวงหากําไร 
อาชีพอิสระ ได้แก่ นักธุรกิจ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระมหาปัญญา 

ปญฺ าวุฑฺโฒ, รศ. 
- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 

มหาวิทยาลัยเกริก, 2540 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2537 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 พระมหาอรุณ ปญฺ ารุโณ - รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์, 2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

- ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2541 

3 พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2548 

- วท.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นายสมชัย แสนภูมี - ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2554 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายมนตรี รอดแก้ว - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายอาทิตย์ ชูชัย - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ - ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 นายบรรฑูร บุญสนอง - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2541 

- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), วทิยาลัยครู
จันทร์เกษม, 2525 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 ดร.พนัด ด้วงติลี - Ph.D. (Political Science), Magadh 
University, India, 2554 

- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. 

(แม้น คุปตรํสี/ทองวิจิตต์)  
- Ph.D. (Political Science), California 

University Los Angeles, USA, 2557 
- Ph.D. (Public Administration), 

Magadh University, India, 2555 
- ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและ

เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกริก, 2546 
- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 พระปลัด สุรศักดิ์ 
ปุณฺณวุฑฺโฒ 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 

- ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 พระครูอรรถจริยานุวัตร, 
ดร. (ศรีทอง) 

- ปร.ด. (ประชากรศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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- น.บ. (นิติศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542 

4 พระมหาไพสิฐ อภิชาโน 
(จะโต) 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นายเจริญ ทุนชัย - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2547 

- ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูวินัยธรวรชัด 

ปยุตฺโต (ทะสา) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายอาทิตย์ ผ่านพูล - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 นายอภิชิต เหมือยไธสง - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2552 
- รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2525 
5 นางสาวณฐอร เจือจันทร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 จ.ส.อ.วรยุทธ 

สถาปนาศุภกุล 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายวิราษ ภูมาศรี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, 
ดร. 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา), 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2558 
- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 นายมงคลชัย สมศรี - ร.ม. (การเมืองและการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 
5 พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ 

(บุญทอง) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 นางสาวมัทนา พันทวี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 

- วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม), 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2541 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นางสาวจุรี สายจันเจียม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศศ.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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 9.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ 

(วิสุทธิ์) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 นายเกษม ประพาน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 นางวีรนุช พรมจักร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2548 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นายสุทิน เลิศสพุง - M.A. (Sociology), Banaras Hindu 
University, India, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), สภาการศึกษามหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2532 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายองอาจ หนูทองแก้ว - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

2 พระปลัด สุริยา อาภาโค 
(รัตนญาติ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 นางจินตนา กะตากูล - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2553 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 พระครูธรรมธร สมพงษ์ 
อุชุจาโร (โกละกะ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี 
(เพียรหมอ) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายพิเชฐ ศรีหล้า - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (การปกครอง), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2555 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายณัฐพล จินดารัมย์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

3 นายชัชพงศ์ เทียมทันวณิช - ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 

- กษ.บ. (การจัดการการเกษตร), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ดร.ธมกร ทยาประศาสน์ - Ph.D. (Political Science), University 
of Hertfordshire, UK, 2557 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2552 

- กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2524 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นายวรเชษฐ์ โทอ้ืน - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 9.10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ว่าที่ร้อยตรีสอาด 

ภูนาสรณ์ 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2558 

- ปทส. (เทคนิคการผลิต), สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน, 2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 นายสถาพร วันนุกูล - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 



มคอ.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 11 

- ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 

3 พระครูวรจิตตานุรักษ์ 
(สงวน ปาลจิตฺโต) 
วงศ์เสาเนา 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 พระกษิดิศ สุทฺธจิตฺโต 
(นวเสรี) 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 นายสุรศักดิ์ พุทธา - รป.ม. (การจัดการภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน), มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554 

- M.A. Sociology (Demography), 
Banaras Hindu University, India, 
2541 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2539 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างรัฐในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งในเชิงความร่วมมือและในเชิงการแข่งขัน ทําให้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็เกิด
ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การรวมตัวกันเป็นประชาคม
ยุโรป และกําลังเกิดการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน เป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม และการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึง
มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันอย่าง
เข้มข้น เพื่อสร้างบุคลากรทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการระหว่าง
ประเทศ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถยืนหยัดได้ใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากข้อ 11.1 ส่งผลให้การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และศีลธรรม

เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคที่มีความ
แตกต่างกันในทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงความ
แตกต่างดังกล่าว เพ่ือที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตนเองเข้าสู่สภาพของความเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยยังคงไว้ซึ่งความรู้และความประพฤติท่ีดี 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ด้วยการปรับเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
โดยเฉพาะวิชาที่เก่ียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการระหว่างประเทศ 
ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกท้ังเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการบูรณาการ สอดแทรกความเป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และความประพฤติที่ดี สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา การบริการวิชาการ การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความประพฤติที่ดี มี
ความจําเป็นที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งใน
ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
บุคลากรที่มีคุณค่า โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงจะเป็นไปเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจของสถาบันดังกล่าว
ข้างต้น 

13. ความสมัพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/ภาควิชาอื่น 
  วิชาเลือก 

13.3 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์

เป็นไปตามคําอธิบายลักษณะรายวิชา ใน มคอ. 3 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความประพฤติท่ีดี เป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อสังคม มีทักษะและความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระ เพ่ือให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เพ่ือนําพาประเทศสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 1.2 วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะ
และมีความเป็นเลิศในการปกครอง 

2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม 

4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดําเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ปี  โดยพิจารณาจากตัวชี้ วั ด 
( KPI) ที่ อ ยู่ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร 

-ร ว บ ร ว ม ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(QA) ของหลักสูตรรวมทุก 5 
ปี ในด้านความพึงพอใจ และ
ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

- ร้ อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 
- ร้ อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ ได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาตลอดปี 
 ระบบทวิภาค 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบทวิภาค 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 
หรือ ตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นไประเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกําหนด 
2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่เพียงพอ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
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 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียน ใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คําแนะนํา แก่
นักศึกษาและให้เน้นย้ําในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ได้แก่วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม 

 เพ่ิมภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 เพ่ิมรายวิชา ในการคิดเชิงวิเคราะห์และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
 เพ่ิมวิชาภาษาต่างประเทศ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

สถานที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

(รวมภาคปกติและภาคพิเศษ) 
2559 2560 2561 2562 2563 

2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 35 35 35 35 35 
2.5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

49 49 49 49 49 

2.5.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

49 49 49 49 49 

2.5.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตอีสาน 

70 70 70 70 70 

2.5.5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตล้านนา 

105 105 105 105 105 

2.5.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

105 105 105 105 105 

2.5.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

70 70 70 70 70 

2.5.8 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

49 49 49 49 49 

2.5.9 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

42 42 42 42 42 

2.5.10 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

42 42 42 42 42 

รวม 616 616 616 616 616 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 616 616 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณตามแผน 

จ าแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท) 
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 72,539 83,419 95,932 110,322 126,871 
งบลงทุน - - - - - 
เงินอุดหนุน 22,188 25,517 29,344 33,746 38,808 

รวมรายจ่าย 490,727 504,936 521,276 540,068 561,678 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 52,374 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
2.8.1 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน จะต้องเป็น

รายวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกัน หรือมีความใกล้เคียงกันกับรายวิชาที่กําหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือเป็นรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนของนักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี 

2.8.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะพิจารณาโอนรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
ลําดับขั้นของรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง
อาจจะต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ลําดับขั้น ตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 155 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  155 หน่วยกิต 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6  หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาภาษา    12  หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ    119 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  30 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง  89 หน่วยกิต 
     2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต 

2.2.2) รายวิชาเลือกเรียน  9 หน่วยกิต 
2.2.3) รายวิชาสหกิจศึกษา 11 หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ก. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต ดังนี้ 

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6  หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาภาษา    12  หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น (บ-ป-ต) 
 GE1001  การต่อต้านการทุจริต    3 (3-0-6) 

 Anti-Corruption 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 GE1002  ท้องถิ่นศึกษา     3 (3-0-6) 
   Local Studies 
 GE1003  มนุษย์กับกฎหมาย    3 (3-0-6) 
   Man and Jurisprudence 
 GE1004  สันติศึกษา     3 (3-0-6) 
   Peace Studies 
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 GE1005  การศึกษาเพ่ือชีวิต    3 (3-0-6) 
   Education and for Lives 
 GE1006  ไทยศึกษา     3 (3-0-6) 
   Thai Studies 
 GE1007  มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง    3 (3-0-6) 
   Human and Civic Education 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต   
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น (บ-ป-ต) 
 GE2001  มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   3 (3-0-6) 
   Man and Learning 
   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 GE2002  พุทธจริยธรรมศึกษา    3 (3-0-6) 
   Buddhist Ethics Study  
 GE2003  การวางแผนชีวิต     3 (3-0-6) 
   Life Planning 
 GE2004  พุทธศิลป์และโบราณคดี    3 (3-0-6) 
   Buddhist Arts and Achaeology 
 GE2005  จิตวิทยากับชีวิต     3 (3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 
   1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
   รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น (บ-ป-ต) 
 GE3001  ภาษาไทย     3 (3-0-6) 
   Thai Language 
 GE3002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
   Fundamental English 
 GE3003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  3 (3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 
   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 GE3004  การแปลอังกฤษ     3 (3-0-6) 
   English Translation 
 GE3005  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา   3 (3-0-6) 
   English for Study Skills 
 GE3006  ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 
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   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น (บ-ป-ต) 
 GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัย     3 (3-0-6) 
   Statistics for Research 
   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 GE4002  คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   3 (3-0-6) 
   Computer for Work 
 GE4003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  3 (3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
 GE4004  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   3 (3-0-6) 
   Science and Technology and Health 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  119 หน่วยกิต ดังนี้ 
2.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
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 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 (3-0-6) 
   Pali for Buddhist Research 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3 (3-0-6) 
   Sanskrit for Buddhist Research 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 (2-1-6) 
  Meditation Practice 

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

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

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 

2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 89 หน่วยกิต 
2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น (บ-ป-ต) 
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Introduction to Political Science 
SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย   3 (3-0-6) 
  Analysis of Thai Politics and Governmen 
SO2103 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง 
  การปกครองไทย     3 (3-0-6) 
  Economic and Social Foundation of  
  Thai Politics and Governments 
SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย    3 (3-0-6) 
  Thai Sangha Administration 
SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 (3-0-6) 
  Political Parties, Interest Groups and Elections 
SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Politics in Buddhist Approach 
SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Social Science Research Methodology 
SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  3 (3-0-6) 
  Theories of Politics and Ethics 
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SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3 (3-0-6) 
  Constitution and Political Institutions 
SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน    3 (3-0-6) 
  Law of Evidence 
SO2111 กฎหมายอาญา     3 (3-0-6) 
  Criminal Law 
SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3 (3-0-6) 
  Criminal Law trial 
SO2113 กฎหมายปกครอง    3 (3-0-6) 
  Administrative Laws 
SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-6) 
  Politics and Government of Southeast Asia 
SO2115 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  3 (3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น   3 (3-0-6) 
  Politics and Local Administration 
SO2117 ปรัชญาการเมือง     3 (3-0-6) 
  Political Philosophy  
SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
  International Relations 
SO2119 การสืบสวนและสอบสวน    3 (3-0-6) 
  Investigation 
SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง   3 (3-0-6) 
  Seminar on Religion and Politics 
SO2121 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
  English for Political Science 
SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 
  Comparative Government and Politics 
SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
  Politics of Information Technology 
   2.2.2) รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  3 (3-0-6) 
  Liberal Democratic Theories 
SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย  3 (3-0-6) 
  Seminar on Thai Political Thoughts 
SO2126 การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง  3 (3-0-6) 
  Politics and Conflict Management 
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SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมือง 
  เชิงปรัชญา     3 (3-0-6) 
  Seminar on Philosophical-political 
  Methodology and Analysis 
SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
  Seminar on Problems of Contemporary 
  Political Theory 
SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง  3 (3-0-6) 
  Political Economy of Development 
SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาค 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) 
  Seminar on Ethnicity and Political Problems 
  in Southeast Asia 
SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
  Politics and Public Law 
SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก   3 (3-0-6) 
  Globalization and World Politics 
SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ    3 (3-0-6)  
  International Laws 
SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3 (3-0-6) 
  Public Policy and Planning 
SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
  Human Resource Management 
SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   3 (3-0-6) 
  Rules and Regulations for Public 
  Administration 
SO2137 ภาวะผู้นําและการจูงใจ    3 (3-0-6) 
  Leadership and Motivational Techniques 
SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์   3 (3-0-6) 
  Citizenship and Globalization 
SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง  3 (3-0-6) 
  Politics and Political Communication 
2.2.3) รายวิชาสหกิจศึกษา 11 หน่วยกิต 
SO2140 เตรียมสหกิจศึกษา    2 (2-0-4) 
  Preperation of Co-operative Education 
SO2141 สหกิจศึกษา     9 (405) 
  Co-operative Education 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

หมายเหตุ : ความหมายของระบบรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education)   = GE 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     = GE1xxx 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     = GE2xxx 
  - กลุ่มวิชาภาษา      = GE3xxx 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   = GE4xxx 
 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhism Courses)   = BU5xxx 
 คณะศาสนาและปรัชญา (Faculty of Philosophy and Religions) = PH 
  - ภาควิชาพุทธศาสตร์     = PH1xxx 
  - ภาควิชาปรัชญา     = PH2xxx 
  - ภาควิชาศาสนศาสตร์     = PH3xxx 
 คณะมนุษย์ศาสตร์ (Faculty of Humanities)   = HU 
  - ภาควิชาภาษาตะวันออก    = HU1xxx 
  - ภาควิชาภาษาตะวันตก     = HU2xxx 
 คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)   = SO 
  - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   = SO1xxx 
  - ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์   = SO2xxx 
   - สาขาวิชาการปกครอง    = SO21xx 
   - สาขาวิชาการปกครอง   = SO22xx 
 คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)   = ED 
  - ภาควิชาวิชาการศึกษา     = ED1xxx 
  - ภาควิชาบริหารการศึกษา    = ED2xxx 
  - ภาควิชาการศึกษานอกระบบ    = ED3xxx 
ความหมายของรหัสวิชา 
 พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง  อักษรย่อคณะ 
 เลขตัวที่ 1  หมายถึง  ภาควิชา 
 เลขตัวที่ 2  หมายถึง  สาขาวิชา 
 เลขตัวที่ 3-4  หมายถึง  ลําดับวิชาในแต่ละภาควิชา ตั้งแต่ 01-99 
ความหมายของเลขรหัสหน่วยกิต 
 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง  จํานวนหน่วยกิต 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาต้องไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองนอกเวลา 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ชั้นปีที ่1 

(1) ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 GE1001  การต่อต้านการทุจริต    3 (3-0-6) 

 Anti-Corruption 
 GE3001  ภาษาไทย     3 (3-0-6) 
   Thai Language 
 GE3002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
   Fundamental English 
 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 (3-0-6) 
   Pali for Buddhist Research 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 (2-1-6) 
  Meditation Practice 
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Introduction to Political Science 
SO2117 ปรัชญาการเมือง     3 (3-0-6) 
  Political Philosophy  
  รวม      21 หน่วยกิต 
 
 
 (2) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 GE1003  มนุษย์กับกฎหมาย    3 (3-0-6) 
   Man and Jurisprudence 
 GE2001  มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   3 (3-0-6) 
   Man and Learning 
 GE3003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  3 (3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 
 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 1 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 (3-0-6) 
   Sanskrit for Buddhist Research 

SO2115 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  3 (3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
  International Relations 
  รวม      21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่2 
 (1) ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 GE3004  การแปลอังกฤษ     3 (3-0-6) 
   English Translation 
 GE4003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  3 (3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 2 

SO2103 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง 
  การปกครองไทย     3 (3-0-6) 
  Economic and Social Foundation of  
  Thai Politics and Governments 
SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น   3 (3-0-6) 
  Politics and Local Administration 
SO2xxx  วิชาเลือกเสรี      3  หน่วยกิต 
SO2xxx  วิชาเลือกเสรี      3  หน่วยกิต 
  รวม      21 หน่วยกิต 

 
 

 (2) ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 GE2003  การวางแผนชีวิต     3 (3-0-6) 
   Life Planning 
 GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัย     3 (3-0-6) 
   Statistics for Research 

BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา 3    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 

BU5005 พุทธวิถีไทย     3 (3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 (3-0-6) 
  Political Parties, Interest Groups and Elections 
SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  3 (3-0-6) 
  Theories of Politics and Ethics 
SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
  Politics of Information Technology 
  รวม      21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 
 (1) ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา   3 (3-0-6) 

   History of Buddhism 
SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย    3 (3-0-6) 
  Thai Sangha Administration 
SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Politics in Buddhist Approach 
SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 
  Social Science Research Methodology 
SO2109 รฐัธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3 (3-0-6) 
  Constitution and Political Institutions 
SO2111 กฎหมายอาญา     3 (3-0-6) 
  Criminal Law 
SO2121 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
  English for Political Science 
  รวม      21 หน่วยกิต 
 
 
 (2) ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน     3 (3-0-6) 

   Mahayana Buddhism 
SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย   3 (3-0-6) 
  Analysis of Thai Politics and Governmen 
SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน    3 (3-0-6) 
  Law of Evidence 
SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3 (3-0-6) 
  Criminal Law trial 
SO2113 กฎหมายปกครอง    3 (3-0-6) 
  Administrative Laws 
SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-6) 
  Politics and Government of Southeast Asia 
SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 
  Comparative Government and Politics 
  รวม      21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่4 
 (1) ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา   3 (3-0-6) 

   Buddhist Affairs Administration 
SO2119 การสืบสวนและสอบสวน    3 (3-0-6) 
  Investigation 
SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง   3 (3-0-6) 
  Seminar on Religion and Politics 
SO2140 เตรียมสหกิจศึกษา    2 (2-0-4) 
  Preperation of Co-operative Education 
SO21xx  วิชาเอกเลือก     3 (3-0-6) 
SO21xx  วิชาเอกเลือก     3 (3-0-6) 
SO21xx  วิชาเอกเลือก     3 (3-0-6) 
   รวม     20 หน่วยกิต 
 
 (2) ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 
SO2141 สหกิจศึกษา     9 (405) 
  Co-operative Education 
  รวม      9 หน่วยกิต 
 
 3.1.5 ค าอธิบายลักษณะรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา   น (บ-ป-ต) 
GE 1001 การต่อต้านการทุจริต    3 (3-0-6) 

   Anti-Corruption 
 ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม 
ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย 
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยง
การทุจริต 
 Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct corruption, 
indirect corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit, causes and 
factors of conflicts between self and collective benefits, impact of corruption on 
politics, economics, and society, impact of corruption to development and growth of 
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Thailand, causes and factors of corruption, international good governance principles 
at work, policy and managerial styles of good governance, International and national 
laws about preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of 
severe impact of corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and 
counteract corruption, process of self-development to avoid corruption 
 
 GE1002 ท้องถิ่นศึกษา     3 (3-0-6) 
   Local Studies 

ประวัติของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี
ชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสําคัญในท้องถิ่น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การ
อภิปรายและนําเสนอข้อมูลอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดําเนินชีวิตให้มีความสุข 
 The course introduces local history, natural and social environment, custom, 
tradition, a way of life, culture, local wisdom's that are still in use, problems in 
locality, general knowledge about folklore, methodology in studying folklore, analysis 
of local wisdom's from the folklore, discussion and presentation of data and 
information, influence of globalization on local changes, adaptation of local wisdom's 
for happy living. 
 

GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย    3 (3-0-6) 
   Man and Jurisprudence 
 ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการยกเลิก
กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน 
การทํานิติกรรมและสัญญาหนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดําเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของ
กฎหมายในสังคม 
 This course explores meaning, general characteristic of laws, classification of 
law, enforcement and cancellation of law, person and capacity, rights and their 
exercise, family, succession, property, belongings, juristic acts and contraction, debt 
and judicial process. Happy living under the law in society. 

 
GE1004 สันติศึกษา     3 (3-0-6) 

Peace Studies 
 ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อ
สันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้การสื่อสารและสื่อมวลชนเพ่ือส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ 
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 This course introduces meaning, concepts and relationship between human 
and peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and 
maintenance at a level of individual, community, society and country, the conflict 
resolution via peaceful methods, bargaining and reconciliation in founding 
relationship, communication and mass media for promotion of peace in society, 
Utilizing Buddhist doctrines in peace building process. 

 
GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต    3 (3-0-6) 

   Education for Lives 
 ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจําเป็นและความสําคัญของการเรียนรู้ 
ระบบการศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดํารงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้ 
การใช้ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้  ความใฝ่รู้  การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ ใหม่ 
ความสามารถด้านการจัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม 
การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทแล ะการสมาคม 
ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 This course introduces meaning of education and quality of life, necessity and 
importance of learning, educational system, education for problem-solving and living 
in the society peacefully, principles of learning and utilization of technology and 
knowledge management, ambition in learning, seeking and development of new 
knowledge, management ability, reasoning, critical thinking, negotiation, compromise, 
elimination of stress, morality, ethics, virtue, human relationship, etiquette and 
association, applying knowledge and skill for living in the 21st century. 
 

GE1006 ไทยศึกษา     3 (3-0-6) 
   Thai Studies 
 ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการดําเนินชีวิต
ของคนไทยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาไทย 
 This course explores history, political development, administration, forms of 
Thai beliefs and way of life, structure of economy society and culture. Application of 
Buddha’s teaching for happy living and live a life suiting Thai way of life and wisdom. 
 
 GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง    3 (3-0-6) 
   Human and Civic Education 
 ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย การสร้างสํานึกทางสังคม 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโน
สํานึกทางจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ 
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 This course introduces meaning of society, structure of Thai society and social 
problem of Thailand. Instillation of social conscience and awareness of one’s role 
and duties as a good global citizen, ethics and good governance. Holistic application 
of Buddhist ethics in society. Guidelines for preventing and solving problems of 
corruption and building social well-being according to Buddhism. 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   3 (3-0-6) 
   Man and Learning 
 พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนําไปสู่ความรู้ การตั้งจุดหมายสูงสุดในชีวิตของปัจเจค
บุคคลและสังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในองค์ความรู้ 
แนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน 
 Cognitive and method of thinking for knowledge. Individual and social life 
golds. Inheritance connection and integration knowledge. The Conflict of knowledge 
opinion. Guidelines explain in society phenomenon. 
 
 GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา    3 (3-0-6) 
   Buddhist Ethics Study 
 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น และการดําเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics, roles and 
responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time 
spending appropriately, team working and living a life beneficial both to self and 
society. 

 
 GE2003 การวางแผนชีวิต     3 (3-0-6) 
   Life Planning 
 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน 
การทํางาน การเตรียมการสําหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้
สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การครองเรือนและการดํารงชีวิต 
 This course introduces meaning and importance of life planning for 
sustainable happiness starting from life of learning, working, Preperation of happy 
family, principles of family management under fast changing environments, self-
responsibility and family responsibility, learning of people differences for living a 
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happy life, village disciplines, adaptation of Buddhist doctrines in running a 
household life. 
 
 GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี    3 (3-0-6) 
   Buddhist Art and Archaeology 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับ
ศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

This course emphasizes in studying definition, history, concept and benefit of 
Buddhist Arts. The course also looks at the evolution and influence of Buddhist arts 
on architecture, sculpture, painting, and material philosophy. The course is designed 
to enable the students to describe pre-historic and historical characteristics of Thai 
arts and culture, relationship of Buddhist arts with other sciences within the field of 
arts, preservation, conservation and management of Buddhist arts. 

 
 GE2005 จิตวิทยากับชีวิต     3 (3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 

ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ 
การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลัก
จิตวิทยา 

This course looks at meaning and classification of behaviors and nature of 
human beings, backgrounds of psychology, basic physiology related with behaviors, 
various growths and developments, motivation, awareness, learning process, attitude, 
intellectual, personality, mental health, human relation, principles of psychology in 
Buddhism, problem-solving and happy living based by Buddhist virtues and principles 
of psychology. 
 

3) กลุ่มวิชาภาษา 
GE3001 ภาษาไทย     3 (3-0-6) 

   Thai Language  
หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาไทย

มาตรฐานในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
เป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทย
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนําเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 
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This course looks at basic concepts of communication; nature of language, 
usages of current Thai language standard,  training skill in listening, speaking, reading 
and writing for daily communication. This will be a foundation of searching for 
knowledge, Developing a skill for usage of Thai language, citation, relating Thai 
language with ASEAN community; Retrieving information and presenting it with 
various media.  

 
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3 (3-0-6) 

   Fundamental English  
ศึกษาคําศัพท์ วลี สํานวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน และ
ศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้
สามารถสื่อความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง 

This course looks at studying vocabulary, phrases, idioms and sentences used 
in daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by stressing on 
basic listening and speaking in a normal situation of communication with others and 
studying rules and regulations in using basic English as necessary as to be able to 
communicate in listening and speaking correctly. 

 
 GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3 (3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

This course introduces the usage of English for communication; emphasizes 
on primary listening and speaking in various situations of daily life. This also includes 
information retrieval electronically; citations and learning from electronic databases 
and printing materials. 

 
 GE3004 การแปลอังกฤษ     3 (3-0-6) 
   English Translation  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย วิเคราะห์ปัญหาการแปล
อังกฤษเป็นไทย ฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ  Simple 
Sentences, Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อ
หน้า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที ่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

This course looks at studying general knowledge about translation, principles 
of translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, 
exercising basic translation and simple sentences, compound sentences and complex 
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sentences; exercising translation of short contents or paragraphs about people, 
places, work experience and Buddhism.  
 
 GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา   3 (3-0-6) 
   English for Study Skills 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจําวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 This course looks at usage of English for giving information, making summary 
and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in daily 
life; citations and usage of dictionary for reading and writing based on Information 
system and electronic databases. 

 
 GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 

การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือการสื่อสารและทําความเข้าใจด้านสังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรม  

ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
communication and understanding society, tradition and culture. 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย     3 (3-0-6) 
   Statistics for Research 

ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของ
ข้อมูล ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การ
วิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ด้วย
หลักทางสถิติ 

This course looks at meaning and scope of statistics, central tendency, 
dispersion, probability, standard scores, estimation, random sampling, hypothesis 
testing, test for the mean and proportion, Chi–square test, linear regression and 
correlation, time series, index number, problem-solving by statistics in daily life. 

 
 GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน   3 (3-0-6) 
   Computer for Work 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนําเสนอผลงาน การนําเสนอ



มคอ.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 34 

สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 This course looks at basic components of computer both hardware and 
software, usage of application program for creative documentations, graphics and 
presentations, presentation of information, computer networking, E-mail, computer’s 
law, safety in computer system, ethics and responsibility for using computer, train to 
use new ready made software to keep up with nonstop new technologies. 

 
 GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 

หลักการ ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในการสืบค้น 
การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ 
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
ค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 This course looks at principles and importance of IT system and information 
system in researching; usage of IT and other media in research and electronic 
database in order to develop communication and online learning, researching, writing 
reports of one’s research and ethics of IT usage. 
 
 GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3 (3-0-6) 
   Science and Technology   
 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยและ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 

This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and 
technological development, natural science related to human beings, composition of 
human body, man and environment, health and nutrition, influence of science and 
technology on environment, application of science and technology in life. 

 
  5) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 

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

โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและ
การร้อยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ 
อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
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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 

วิเคราะห์การจําแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและลําดับชั้น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสําคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย 
บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ ในพระวินัย 
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับ
ตัดสินปัญหา 

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. 
 
  BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 2 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก 
วิเคราะห์พระสูตรที่สําคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็น
หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่ง
พระพุทธศาสนา พุทธจริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตและการ
แก้ปัญหาสังคม 

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. 
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 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก 
ประวัติและสาระสําคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลัก
วิชาการพระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย 
พระอภิธรรม จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดํารงชีวิต 

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 

ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทยและรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา 
พระรัตนตรัย วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและมิติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คํา
ภาษาบาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ 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 การใช้ภาษาสันสกฤตและการ
ใช้คําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับ
ภาษาสันสกฤต ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต 

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. 

 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 (2-1-6) 

   Meditation Practice 
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนา

กรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสํานักกรรมฐาน
ที่สําคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 

เงื่อนไขรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสํานักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง 

ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
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. 



มคอ.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 38 

 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน    3 (3-0-6) 
   Mahayana Buddhism 

ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิ
พุทธะ ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี 
เซ็น พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของ
พระพุทธศาสนามหายานเช่น 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. 
 
 BU5010 ศาสนศึกษา      3 (3-0-6) 
   Religious Studies 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกําเนิดศาสนา ภูมิหลังทางศาสนา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ 
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่ทําให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทาง
ศาสนาและประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง 
หลักธรรม โลกทัศน์  พิธีกรรม นิกาย ความดีแ ละจุดมุ่ งหมายสูงสุดของศาสนาที่สําคัญๆ 
สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนา 
 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. 
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 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 (3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 

ศึกษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะ
ด้วยภาษาอังกฤษ ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กําหนดให้ 
 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 

ศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาและ
วิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคําหลวง มหาเวสสันดร
ชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ 
รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 
 To study important literature’s 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 วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัตินักเผย
แผ่และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์
แบบต่างๆ และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์ 
 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 
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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 กฎแห่ง
กรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจาก
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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. 
 
 BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6) 
   Buddhism and Globalization 

วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร 
บุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคําสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในวงการพระพุทธศาสนา และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแส
และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูล
ข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์
ตามหลักวิถีพุทธ 

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 re-correction 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 ความผิดพลาดของการ
พัฒนาแบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการ
สมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
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พระราชดําริ การพัฒนาที่ไม่ทําลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดย
ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน 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. 
 
  BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
   Buddhism in the Contemporary Thai Society 

ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล 
ประชาชนต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์และพุทธบริษัท 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 ถึง
ปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครอง
และระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะ
ผู้นําทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ 

ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ และการ
บริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน 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, 
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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. 
 
  6) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาบังคับเรียน 
 SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Introduction to Political Science 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การกําเนิดรัฐ วิวัฒนาการของรัฐ
และการปกครอง อํานาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 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. 
Students will study the work of both Western and Eastern philosophers as 
groundwork for further courses.   
 

 SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6) 
Analysis of Thai Politics and Government 

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจําชาติ บทบาทของทหารต่อการเมืองการ
ปกครองของไทย 
 To study the historical factors social structure Cultural and economic Political 
Culture of Thailand Ethnic identity and ideology. The role of the military in politics 
and government of Thailand. 
 
 SO2103         พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) 
   Economic and Social Foundation of Thai Politics and  
   Governments 
 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นพ้ืนฐานทางการเมืองของประเทศไทย 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจสังคมการเมือง โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ 
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 
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awareness of history, culture and beliefs and conceptual system relating to political 
forms and structure. 
 
 SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย    3 (3-0-6)
   Thai Sangha Administration 
 ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์ สมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ การแบ่งเขตการปกครองสงฆ์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 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.  
 
 SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  3 (3-0-6 

Political Parties, Interest Groups and Elections 
 ศึกษาทฤษฎี ลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมือง โครงสร้างกลไกการบริหารภายใน
พรรคการเมือง บทบาทของพรรคการเมืองในสังคม ความเป็นมาของการเลือกตั้ง กลุ่มอิทธิพล และ
กลุ่มผลประโยชน์ ความสําคัญและบทบาทของกลุ่มต่างๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล แนวคิดการมี
ตัวแทน ระบบการเลือกตั้งและการบริหารการเลือกตั้งรวมทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
และปัญหาการเลือกตั้งเน้นศึกษากรณีของไทย 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. 
 
 SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Politics in Buddhist Approach   
 ความหมาย คํานิยาม ขอบเขต เนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา แบบความคิดพ้ืนฐานทาง
รัฐศาสตร์เปรียบเทียบแนวพุทธศาสตร์ ตลอดจนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับรัฐศาสตร์ 
 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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 SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Social Science Research Methodology 
 ศึกษาวิธีการต่างๆ ในการค้นคว้าหาความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
พิจารณาถึงลักษณะสําคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนศึกษาสถิติเบื้องต้นที่
จะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการตั้งปัญหา แนวคิดและสมมติฐานการ
สุ่มตัวอย่าง ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยและประเมินผล 

To study various methods of seeking for knowledge, concepts, theories of 
methodology in social science research, 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. 
 
 SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์      3 (3-0-6)  
   Theories of Politics and Ethics 
 ศึกษาทฤษฎีทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมืองของนักคิดสําคัญๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นและ
กลุ่มต่างๆ ในสังคม  อํานาจ การใช้อํานาจและความขัดแย้งในเรื่องอํานาจและผลประโยชน์  
ตลอดจนวิเคราะห์สังคมและการเมือง  โดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดสําคัญๆ และ
แนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามหลักพุทธศาสตร์ 
 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. 
 
 SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3 (3-0-6) 
   Constitution and Political Institutions 
 ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย เนื้อหา สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญใน
อดีตและปัจจุบัน และสถาบันทางการเมือง 
 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 and 
Political Institutions. 
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 SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน    3 (3-0-6) 
   Law of Evidence 
 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน กฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติ รวมประมวลกฎหมาย
พิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 Laws of evidence, nature of laws of evidence, law prescriptions and 
compilation of civil code trial, and compilations of criminal trial. 
 
 SO2111 กฎหมายอาญา     3 (3-0-6) 
   Criminal Law 
 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา 
การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทําความผิด การกระทําความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษในทางอาญาและ
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด ลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิดลหุโทษ 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. 
 
 SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 (3-0-6)  
   Criminal Law trial 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพ้ืนฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หลักทั่วไป อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ พนักงาน อัยการและ
ศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทาง
อาญา อํานาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วิธี
พิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคํา
พิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษและค่าธรรมเนียมศาล 
 Compilation of general criminal trial and structure of criminal trial, general 
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, 
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imposition on courts’ sentences, pardoning, change and reduction of punishment, 
and courts’ fee.    
 
 SO2113 กฎหมายปกครอง    3 (3-0-6)  
   Administrative Laws 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และลักษณะขององค์กรปกครอง (Administration) และ
กฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัด
ระเบียบราชการบริหารราชการในกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและ
สถานทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนทฤษฎีว่าด้วยการกระทําของฝ่ายปกครอง ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับประเภทของการควบคุมองค์กร 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.   
 
 SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
   Politics and Government in Southeast Asia 
 ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมือง อุดมการณ์ กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนปัญหา
ทางการเมืองที่ประเทศเหล่านี้กําลังประสบอยู่ 

The political and government structures of Southeast Asian countries, their 
historical structures, and political processes,  including political problems presently 
experienced. 
 
 SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  3 (3-0-6) 
   Introduction to Public Administration 
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด ลักษณะและขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมทั้ง
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารวิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ 
การบริหารกับปัจจัยแวดล้อม การบริหารกับการพัฒนา คุณธรรมการบริหารและธรรมาภิบาล การจัด
และปรับปรุงองค์การของรัฐ การวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตาม
ผลงาน ภาวะผู้นําและให้มีการศึกษาการบริหารราชการของประเทศไทย 
 To study the meaning, theory, concept, nature and scope of Public 
Administration including state policy relating to administration, an evolution of 
administration, public administration and business administration, administration and 
surrounding factors, administration and development, administrative moralities and 
good governance, public administration and organizational improvement, planning, 
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diagnosis, direction, coordination and monitoring outcome, readership, and to 
provide learners with an education on public administration of Thailand. 
 
 SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น   3 (3-0-6) 
   Politics and Local Administration 
 ความหมาย ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาการของการเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่นและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ความสําคัญท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อัน
นําไปสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ โดยให้เข้าใจถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างกระบวนการอํานาจ
ของรัฐไทยเข้าไปในสังคมชนบท ผ่านการขยายตัวของระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
ระบบอุดมการณ์ของรัฐและโครงสร้างการพัฒนาต่างๆ และเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศอ่ืนๆ 
  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. 
 
 SO2117 ปรัชญาการเมือง     3 (3-0-6) 
   Political Philosophy 
 ที่มาและความหมายของปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สําคัญๆ ในปรัชญาการเมือง 
จุดมุ่งหมายของมนุษย์ รัฐ และความยุติธรรม ฯลฯ โดยแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมอง
ปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง แนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองตะวันตก 
ตะวันออก ตลอดจนปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 Origins and meaning of political philosophy and important issues in political 
philosophy such as the goal of humanity, the state, justice etc., by dividing and 
examining the differences between problems and solutions in political philosophy as 
well as modern political thought. Students will study the work of both Western and 
Eastern philosophers as groundwork for further courses. 
 
 SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
   International Relations 
 ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การกําหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดําเนินนโยบายต่างประเทศ 
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องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในมิติของ
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 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. 
 
 SO2119 การสืบสวนและสอบสวน    3 (3-0-6) 
   Investigation 
 ระบบยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจ การสืบสวนและสอบสวน การกระทํา
ความผิดทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ 
 Judicial system in criminal cases committed by police, investigation on 
criminal offences, rights of the defendant by constitution law. 
 
 SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง   3 (3-0-6) 
    Seminar on Religion and Politics 
 สัมมนาแนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลกเช่นศาสนาพุทธศาสนา
อินดูศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยมุ่งให้เข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ 
สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้และวิธีการเข้าถึงสังคมในอุดมคติ การพิเคราะห์การใช้ความรุนแรง
ของศาสนาต่างๆ 
 Seminar on 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. 
 
 SO2121 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
   English for Political Science 
 ศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขาวิชาการปกครอง 
ตลอดจนฝึกหัดการใช้ศัพท์และสํานวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ฝึกฝนแนวทางในการอ่านและ
เขียนข้อความที่เน้นเนื้อหาทางรัฐศาสตร์ เช่น การอ่านตํารา 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. 
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 SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6) 
   Comparative Government and Politics 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษาเฉพาะบาง
ประเทศที่สําคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้นในประเด็น
สําคัญ 
 Various concepts and methods in comparative studies of government and 
politics through case studies in different countries, particularly significant 
democracies, communist and third world countries. Students will examine the details 
regarding political behaviour, structures, parts and duties of those political systems in 
various situations. 
 
 SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
   Politics of Information Technology 
 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ความหมาย ขอบเขต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กฎหมายและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเมือง และวิเคราะห์
การเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ จรรยาบรรณการใช้สื่อสารสนเทศ 
 Study of the meaning and scope of information technology systems. 
Information Resources Source of information related to politics. Legal and political 
behavior, participation in information technology. Search for political information and 
the political use of information technology as a tool. Ethics for the information 
technology systems. 

7) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาเลือกเรียน 
SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  3 (3-0-6) 

   Liberal Democratic Theories 
 ศึกษาทฤษฎีการเมืองของนักคิดทางการเมือง เช่น อริสโตเติล  ล็อค เบนแธมมิลล์และ
เดอต๊อควิลล์ อิทธิพลของความคิดเหล่านี้ต่อรูปแบบการปกครองในปัจจุบันประชาธิปไตยใน
ต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การปกครองภายใต้กฎหมายอุดมการณ์
ประชาธิปไตย การรับผิดขอบของรัฐต่อประชาชน ประโยชน์นิยม การถ่วงดุลอํานาจ สิทธิประชากร 
เสรีภาพและศีลธรรมเป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อจํากัดของทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งศึกษา
ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 To study theories of politics proposed by famous philosophers such as 
Aristotle, 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 
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mentioned  theories, and a limit of such theories including democracy on a way of 
Buddhism. 
 
 SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย  3 (3-0-6) 
   Seminar on Thai Political Thoughts 
 ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเดิมและอิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มี
ต่อความคิดทางการเมืองไทย ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนสําคัญๆ ของไทยในอดีต
และปัจจุบัน 
 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. 
 
 SO2126 การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง  3 (3-0-6) 
   Politics and Conflict Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง โดยมุ่งเน้นสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งที่นําไปสู่
ความรุนแรงทางสังคมและการเมือง วิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแนวทางสันติวิธี 
 Study notions and theories of conflicts, focusing on major causes leading to 
social and political violence; examine methods for prevention and solution using 
peaceful local culture as a tool in a way. 
 
 SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา 3 (3-0-6) 
   Seminar on Philosophical-political Methodology and  
   Analysis 
 สัมมนาระเบียบวิธีการคิดทางปรัชญาการเมืองแบบต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบของลัทธิ
การเมืองนั้นๆ ที่มีผลต่อสังคมเชิงปรัชญา 
 Seminar on Political Philosophical methodologies, and An Analysis of Impact 
on Political Doctrines effecting philosophical society. 
 
 SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
   Seminar on Problems of Contemporary Political Theory 
 สัมมนาทฤษฎีการเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
อุดมการณ์การเมืองปรัชญาการเมืองศาสนาและแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดทางการเมือง รวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์เพ่ือปรับทฤษฎีการเมือง และหาทางแก้ไขความ
บกพร่องทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชั่น การโฆษณาชวนเชื่อและการเมืองแบบ
รุนแรง 
 Seminar on world political Theories in the 21th Century focusing on influential 
changes in political ideology, political philosophy, religions and psycho-sociological 
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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. 
 
 SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง  3 (3-0-6) 
   Political Economy of Development 
 แนวความคิดและเครื่องมือของทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ จะทําการสํารวจและวิเคราะห์ทฤษฎีสําคัญๆ เช่น 
ทฤษฎีการเลือกทางสถาบัน ตัวแบบของการเลือกอย่างสมเหตุสมผล ทฤษฎีเกม และทฤษฎีการออก
เสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะมีส่วนกําหนดนโยบายสาธารณะ เป็นต้น ในการศึกษานี้ มุ่งให้นักศึกษามีความ
เข้าใจแนวความคิดและเครื่องมือ รวมทั้งมุ่งให้มีความสามารถในการประยุกต์ โดยนําไปใช้วิเคราะห์
ความแตกต่างในทางนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ระบอบการเมือง ระบบตลาด และสถาบันทางสังคมชนิดต่างๆ ได้ 
 Main concepts and theoretical tools of political science and economics 
involved in deciding public policy and national development. This course will 
examine and analyse the main theories such as institutional selection theory, 
examples of rational choices, game theory and voting theory, which play a part in 
deciding public policy. The aim is for students to understand these concepts and 
tools and apply them by using them to analyse existing variations in different public 
policies, as well as to be able to analyse the interaction between political systems, 
the markets and various social institutions. 
 
 SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาค 
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) 
   Seminar on Ethnicity and Political Problems in Southeast 
   Asia 
 พลวัตความขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะ
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ เพ่ือนําไปวิเคราะห์กรณีศึกษาของความขัดแย้งทางกลุ่มชาติพันธุ์ 
 Dynamic of conflict between states and ethnic groups in Southeast Asia; 
study of different theories and concepts to analyse case studies of ethnic conflicts. 
 
 SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน    3 (3-0-6) 
   Politics and Public Law 

ลักษณะหลักปรัชญา ขอบข่าย เทคนิค และกระบวนการตลอดจนผลของการก่อกําหนด
กฎหมายมหาชนประเภทต่างๆ ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
ระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการเมืองการปกครองของไทยโดยภาพรวม การดําเนินงานทางการ
ปกครอง การดําเนินงานของภาครัฐ องค์กรสาธารณะ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้ง
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กระบวนการ กลไก และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนไปในทางท่ีจะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ 

Characteristics and philosophy, remit, methodology, process and effects of 
different types of public law in the Thai political and government system, particularly 
the interaction of public law with the Thai political system on a general scale, 
government and state operations, the public, public and independent organizations, 
as well as various processes, mechanisms and problems that arise. Also studied in 
this course are suggestions to solve these problems to ensure the enforcement of 
public law for maximum public benefit. 
 
 SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก   3 (3-0-6) 
   Globalization and World Politics 

ศึกษาความหมาย กระบวนการ แนวคิด การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
โ ล ก า 
ภิวัตน์ ผลประโยชน์และความต้องการเชิงนโยบายในระดับโลก ระดับรัฐ ระดับข้ามชาติ และระดับ
ท้องถิ่นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์ 
 Concepts and arguments about globalization in terms of meanings, changing 
processes, impact and consequences, normative implications, and critiques;  interests 
and policy preferences of different actors at the global, state, transnational, and 
local levels and their interactions in the context of globalization. 
 
 SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
   International Laws 
 ศึกษาลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศกับเทศบัญญัติ การรับรอง
สภาพของประเทศและรัฐบาล การตัดสินคดีเกี่ยวกับอาณาเขต การแทรกแซงกิจการภายใน 
ผลกระทบต่อองค์การสหประชาชาติ สงครามในและนอกกฎหมาย การประชุมที่เจนีวา ค.ศ.1949 
(พ.ศ.2492) อาชญากรรมสงคราม สัญญาการค้าระหว่างประเทศ 
 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. 
 
 SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3 (3-0-6) 
   Public Policy and Planning 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนประเภทและวิธีการ 
กําหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนํานโยบายไปกําหนดเป็นแผนงาน 
และโครงการเทคนิคและหลักการของการวางแผน ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ พร้อมด้วยคุณธรรม 
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จริยธรรมและให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกําหนดนโยบายและการวางแผนของประเทศ
ไทย 
 To study concepts and theories relating to public policy and planning, types, 
methods and determination of state policy, environmental influence over policy, 
policy applied to work plan and project, techniques and principles of planning, 
promote their public mind as well as moral and ethical behaviours, and a case study 
on determination of policy and planning of Thailand. 
 
 SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
   Human Resource Management 
 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากลทั่วไป ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน 

Meaning, evolution, concepts of human resources management; management 
process of human resources as international practice; surrounding factors affecting 
human resources management, human resource management for ASEAN community. 

 
 SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   3 (3-0-6) 
   Rules and Regulations for Public Administration 
 ศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การแบ่งเขตการปกครองกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 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. 
 

 SO2137 ภาวะผู้น าและการจูงใจ    3 (3-0-6) 
   Leadership and Motivational Techniques 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของผู้นําที่ดีโดยทั่วไป ประเภทของผู้นํา ภาวะ
ผู้นําในอาชีพต่างๆ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคลเพ่ือให้เป็นผู้นําที่ดี ความหมายและความสําคัญ
ของขวัญกับการบริหารงานบุคคล องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขวัญที่ดี เทคนิคการสร้างขวัญในลักษณะ
ต่างๆ ความหมายความสําคัญและประเภทของการจูงใจ หลักการหรือทฤษฎีการจูงใจทางจิตวิทยา 
เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุ่มบุคคล 
 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 
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of motivation. Principles, or psychological-motivational theories. Techniques for 
motivating groups of individual and individuals. 
 

 SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์   3 (3-0-6) 
   Citizenship and Globalization 

ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 

Definition and development of globalization, globalization and global social 
change, relationship and impacts of globalization on the world society and human, 
cultures, technology, economics, politics, nature and environments, responsibility of 
the global citizens on changes, impacts of globalization. 
 
 SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง  3 (3-0-6) 
   Politics and Political Communication 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการแสดงออกทางการเมื องในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อิทธิพลและผลของการสื่อสารทาง
การเมือง 
 Study principles and theories about communication and political expression 
in democracy including rights and freedom, influences, and political communicative 
effects. 
 

8) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาสหกิจศึกษา 
 SO2140 เตรียมสหกิจศึกษา    2 (2-0-4) 
   Preperation of Co-operative Education 
ส าหรับนักศึกษาบรรพชิต 

ทักษะการเขียนจดหมายเพ่ือประสานงาน ทักษะการเลือกสหกิจสถาน ทักษะการเจรจา
หารือ การบริหารคุณภาพงาน การวางแผน ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้นําองค์กรในอนาคต ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ 
For Monks Students: 

The skill to coordinate letter writing skills, negotiation skills, cooperative 
selected the place discuss the quality management, planning, language skills and 
communication. The development of the personality and corporate culture. To 
prepare for future organizational leadership. Analytical thinking skills, creative skills, 
and technical troubleshooting page unique report writing and presentation. 
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ส าหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ 
 ทักษะการเขียนจดหมาย ทักษะการสัมภาษณ์งาน ทักษะการเลือกอาชีพ เลือกสถาน
ประกอบกิจการ ทักษะการสมัครงาน การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารคุณภาพงาน 
การวางแผน ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร การเตรียม
ตัวเป็นผู้ประกอบการ ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และเทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ 
For Lay Students: 

Letter writing skills, interview skills, job skills, choosing the profession. Choose 
a business career skills, occupational health and safety, quality management, 
planning, job skills, language and communication. The development of the 
personality and corporate culture to prepare for entrepreneurship. Analytical thinking 
skills, creative skills, and technical troubleshooting page unique report writing and 
presentation. 
 
 SO2141 สหกิจศึกษา     9 (405) 
   Co-operative Education 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง และประชาสังคม สามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการทํางานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์การ
ทํางานจริงในหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการของเอกชน หน่วยงานทางศาสนา ที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนกําหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ 

2. เขียนรายงานและผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาพร้อมทั้งนําเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา การทํางานจริงดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หนว่ยงานนั้นๆ ได้ โดยปฏิบัติตามคู่มือสหกิจศึกษา 
 1. Students are encouraged to develop knowledge and understanding of 
politics, government and civil society with the aim of applying this knowledge to real 
life work. Students will carry out Co-operative Education offices, state enterprises or 
private organizations or Religious organizations relating to various issues as 
determined by the instructor. The aim is to practise skills and build experience in 
working with others. 

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. 
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3.2 ชื่อ ฉายา/นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 
จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 พระมหาปัญญา 
ปญฺ าวุฑฺโฒ, รศ. 

- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2540 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2537 

12 12 12 12 

2 พระมหาอรุณ ปญฺ ารุโณ - รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์, 2546 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

- ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2541 

12 12 12 12 

3 พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

12 12 12 12 

4 ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2548 

- วท.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2546 

12 12 12 12 

5 นายสมชัย แสนภูมี - ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2554 

12 12 12 12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 นายมนตรี รอดแก้ว - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

12 12 12 12 

2 นายอาทิตย์ ชูชัย - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

12 12 12 12 

3 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ - ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

12 12 12 12 

4 นายบรรฑูร บุญสนอง - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2541 

- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), วทิยาลัยครู
จันทร์เกษม, 2525 

12 12 12 12 

5 ดร.พนัด ด้วงติลี - Ph.D. (Political Science), Magadh 
University, India, 2554 

- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539 

12 12 12 12 

6 นายธีระวัฒน์ อัตตโยธิน - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2546 

- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง, 2540 

12 12 12 12 

7 นางสาวณฐภัทร อยู่เมือง - ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2550 

12 12 12 12 



มคอ.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 58 

- บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์), 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2546 

 3.2.3 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. 
(แม้น คุปตรํสี/ทองวิจิตต์)  

- Ph.D. (Political Science), California 
University Los Angeles, USA, 2557 

- Ph.D. (Public Administration), 
Magadh University, India, 2555 

- ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกริก, 2546 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2543 

12 12 12 12 

2 พระปลัดสุรศักดิ์ 
ปุณฺณวุฑฺโฒ 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 

- ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

12 12 12 12 

3 พระครูอรรถจริยานุวัตร, 
ดร. (ศรีทอง) 

- ปร.ด. (ประชากรศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 

- น.บ. (นิติศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542 

12 12 12 12 

4 พระมหาไพสิฐ อภิชาโน 
(จะโต) 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

12 12 12 12 

5 นายเจริญ ทุนชัย - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

12 12 12 12 
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2547 
- ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ), 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2540 
6 นางสาวกรุณา 

มธุลาภรังสรรค์ 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

7 นายสิทธิพล พงษ์เก่า - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2534 

12 12 12 12 

 3.2.4 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 พระครูวินัยธรวรชัด 
ปยุตฺโต (ทะสา) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2544 

12 12 12 12 

2 นายอาทิตย์ ผ่านพูล - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2544 

12 12 12 12 

3 นายอภิชิต เหมือยไธสง - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2552 
- รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

4 ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2525 

12 12 12 12 

5 นางสาวณฐอร เจือจันทร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

12 12 12 12 

6 นางสาวศริญญา เผือกนอก - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

12 12 12 12 

7 นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552 

12 12 12 12 

8 นางสาวชุลีพร นาหัวนิล - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2543 

12 12 12 12 

9 นายมนต์เทียน 
มนตราภิบูลย์ 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2553 

- ป.ธ.9, คณะสงฆ์ไทย, 2541 

12 12 12 12 

10 นายกฤษณา เสนาเวียง - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2552 

- พธ.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2546 

12 12 12 12 
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 3.2.5 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 จ.ส.อ.วรยุทธ 
สถาปนาศุภกุล 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

12 12 12 12 

2 นายวิราษ ภูมาศรี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541 

12 12 12 12 

3 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, 
ดร. 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา), 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2558 
- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2542 

12 12 12 12 

4 นายมงคลชัย สมศรี - ร.ม. (การเมืองและการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 

12 12 12 12 

5 พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

 

12 12 12 12 
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6 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, 
ผศ. ดร. 

- Ph.D. (Social Science), Magadha 
University, India, 2553 

- กศ.ม. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2542 

- พธ.บ. (พุทธศาส์นศึกษา), มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534 

12 12 12 12 

7 พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. - Ph.D. (Social Science), University of 
Mysore, India, 2550 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 

- พธ.บ. (ศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2535 

 

12 12 12 12 

8 พระมหาวิเศษ ปญฺ าวชิโร
, รศ. ดร. 

- ปร.ด. (ผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2554 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 

- ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543 

- ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางการเมือง), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 

12 12 12 12 

9 พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติ
ชโย, ดร. 

- Ph.D. (Social Science), Magadha 
University, India, 2553 

- ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2545 

- ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2541 

12 12 12 12 

10 ผศ.ดร.ตระกูล ชํานาญ - ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2551 

- M.A. (Sociology), Banaras Hindu 
University, India, 2538 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2536 

 

12 12 12 12 
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11 รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย - Ph.D. (Sociology), Kumaun 
University, India, 2525 

- M.A. (Political Science), Brown 
University, U.S.A., 2511 

- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2507 

12 12 12 12 

12 รศ.สมหมาย เปรมจิตต์ - M.A. (Cultural Anthropology), 
University of the Philippines, 2514 

- ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2504 

12 12 12 12 

13 ดร.ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร - Ph.D. (Social Science), Magadh 
University, India, 2556 

- M.A. (Political Science), Poona 
University, India, 2518 

- B.A. (Political Science), Poona 
University, India, 2513 

12 12 12 12 

14 ผศ.สมัคร ใจมาแก้ว - ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2538 

12 12 12 12 

15 ดร.จรูญศักดิ์ แพง - Ph.D. (Social Science), Magadh 
University, India, 2553 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2545 

12 12 12 12 

 3.2.6 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ 
(บุญทอง) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 

 

12 12 12 12 
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2 นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

12 12 12 12 

3 นางสาวมัทนา พันทวี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2544 

12 12 12 12 

4 นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 

- วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม), 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2541 

12 12 12 12 

5 นางสาวจุรี สายจันเจียม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศศ.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543 

12 12 12 12 

6 พระใบฎีกาอุดมเกียรติ 
วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

7 นางสาวรุ่งนภา เวียงสงค์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศน.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยมหา 
 มกุฏราชวิทยาลัย, 2547 

12 12 12 12 

8 พระครูคุณสารพินิจ 
(เสาร์วิบูลย์) 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา, 2546 

- ศน.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2539 

12 12 12 12 
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9 นายไพรัช พื้นชมภู - Ph.D. (Political Science), 
Marathwada University, India, 2543 

- M.A. (Public Administration), 
Nagpur University, India, 2539 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2536 

- ป.ธ.9, กองบาลีสนามหลวง (การศึกษา
คณะสงฆ์ไทย), 2536 

12 12 12 12 

10 รศ.อุดม พิริยสิงห์ - ร.ม. (การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523 

- กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร), 
2517 

12 12 12 12 

11 ผศ.สมเกียรติ เกียรติเจริญ - D.P.A. (Public Administration), 
Intercultural Open University, 
Netherlands, 2550 

- M.P.A. (Public Administration), 
Manuel L.Quezon University, 
Philippines, 2513 

- B.Sc. (Education), Arellano 
University, Philippines, 2510 

12 12 12 12 

12 นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์ - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2552 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538 

- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2525 

12 12 12 12 

13 นางพัชรี ศิลารัตน์ - ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

14 ผศ.ปัญญา ชื่นตา - กศ.ม. (สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2548 

- พธ.บ. (การบริหารการศึกษา), 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2530 

15 นายสถิตย์ รัชปัตย์ - กศ.ม. (สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2548 

- ค.บ. (ภาษาไทย), วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 
2535 

12 12 12 12 

 3.2.7 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ 
(วิสุทธิ์) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

2 จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

12 12 12 12 

3 นายเกษม ประพาน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2546 

12 12 12 12 

4 นางวีรนุช พรมจักร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2548 

12 12 12 12 

5 นายสุทิน เลิศสพุง - M.A. (Sociology), Banaras Hindu 
University, India, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), สภาการศึกษามหา 

12 12 12 12 
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มกุฏราชวิทยาลัย, 2532 
6 ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ - ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 2555

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

12 12 12 12 

7 นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

12 12 12 12 

8 นายปรเมศร์ ปานิคม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

12 12 12 12 

9 นายเรืองฤทธิ์ คงอยู่ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยราช
มงคลกาฬสินธุ์, 2541 

12 12 12 12 

10 นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

12 12 12 12 

 3.2.8 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 นายองอาจ หนูทองแก้ว - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

2 พระปลัดสุริยา อาภาโค 
(รัตนญาติ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

12 12 12 12 

3 นางจินตนา กะตากูล - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2553 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542 

12 12 12 12 

4 พระครูธรรมธร สมพงษ์ 
อุชุจาโร (โกละกะ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

12 12 12 12 

5 พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี 
(เพียรหมอ) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

12 12 12 12 

6 นางสาวปรรณพัชญ์ 
จิตร์จํานงค์ 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2558 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

12 12 12 12 

7 นายเดโช สุขศรีนวล - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525 

12 12 12 12 
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 3.2.9 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 นายพิเชฐ ศรีหล้า - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (การปกครอง), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2555 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2547 

12 12 12 12 

2 นายณัฐพล จินดารัมย์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

12 12 12 12 

3 นายชัชพงศ์ เทียมทันวณิช - ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 

- กษ.บ. (การจัดการการเกษตร), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

12 12 12 12 

4 ดร.ธมกร ทยาประศาสน์ - Ph.D. (Political Science), University 
of Hertfordshire, UK, 2557 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2552 

- กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2524 

12 12 12 12 

5 นายวรเชษฐ์ โทอ้ืน - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 

12 12 12 12 

6 นางวิภาพรรณ อุปนิสากร - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

12 12 12 12 
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2556 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

 3.2.10 อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2559 2560 2561 2562 

1 ว่าที่ร้อยตรีสอาด 
ภูนาสรณ์ 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2558 

- ปทส. (เทคนิคการผลิต), สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน, 2542 

12 12 12 12 

2 นายสถาพร วันนุกูล - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 

12 12 12 12 

3 พระครูวรจิตตานุรักษ์ 
(สงวน ปาลจิตฺโต) 
วงศ์เสาเนา 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

4 พระกษิดิศ สุทฺธจิตฺโต 
(นวเสรี) 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

12 12 12 12 

5 นายสุรศักดิ์ พุทธา - รป.ม. (การจัดการภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน), มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554 

12 12 12 12 
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- M.A. Sociology (Demography), 
Banaras Hindu University, India, 
2541 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2539 

6 นายชาญชัย สุริยบุญ - ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

12 12 12 12 

 
3.3 ชื่อ ฉายา/นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ของอาจารย์พิเศษ 
 3.3.1 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 
จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 นายกิตติ อมตชีวิน - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

- ค.บ. (ครุศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2 รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก - Ph.D. (Political Science) 
- M.A. (Political Science) 
- B.A. (Hons). (Political Science) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) 
3 นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

4 นายสุพัฒพงศ์ แย้มอ่ิม - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

5 พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิริยธโร - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (ปรัชญา) 

 

6 น.อ.ดร.อาคม สุขตระกูล - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

7 นายพงศภัค ใจธัญ - น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
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8 พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต 
เลอวงศ์รัตน์ 

- ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม) 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) 
- รป.บ. (ตร.) (รัฐประศาสนศาสตร์) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

9 พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ 
พูตระกูล 

- Ph.D. (สังคมวิทยา) 
- ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม)  
- ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์) 
- Master of Research in Sociology 

(MoRiS) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- รป.บ. (ตร.) (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

10 พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงศ์ศิริ - ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม)  

- วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
- ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) 
- สค.ม. (อาชญาวิทยาฯ) 
- วท.ม. (การพัฒนาทรัพทยากรมนุษย์

และองค์การ) 
- ศป.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
- ว.บ. (ชีววิทยา) 
- ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

11 ว่าที่ ร.อ.อนุสรณ์ อินยา - น.บ. (นิติศาสตร์) 
- น.ม. (นิติศาสตร์) 

 

 3.3.2 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 ดร.วิโรจน์ สิงห์สังข์ - Ph.D. (Political Sciences) 

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

อาจารย์ 

2 ดร.ธีรพงษ์ แหวนเพ็ชร - Ph.D. (Political  Sciences) 
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) ม.รามคําแหง 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) ม.รามคําแหง 

อาจารย์ 

3 นายวิจิตร สมวงศ์ (ทอง) - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย์ 

4 ร.ต.ต.ประจักษ์ ขุราษี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) อาจารย์ 
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- น.บ. (นิติศาสตร์) 
5 นายภัทร โพธิ์ศรี - น.ม. (นิติศาสตร์) 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
อาจารย์ 

6 นายคุณานนต์ นงนุช - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย์ 

 3.3.3 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 แม่ชีนงลักษณ์ พันธุ์ธนะพฤฒ - พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
อาจารย์ 

2 นายวิรุณ ทิพากร - พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ร.ม. (การปกครอง) 
- ร.บ. (การปกครอง) 

 

3 นายไสว สีไสย - M.A. (Language and 
Communications) 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

4 พล.ร.ต.รศ.ทองใบ 
ธีรานันธางกูร 

- M.A. (Political Science) 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) 
- ป.ธ.9 

รอง
ศาสตราจารย์ 

5 นายทวีศักดิ์ แก้วยวน - วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

6 นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

7 นายอนิรุตต์ พันธุวรรณ - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

8 นายสุวรรณ์ จันขอนแก่น - M.A. (Sanskrit) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

 

9 พ.ต.อ.วรวุธ ชุมวรฐายี - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

10 นางบานชื่น นักการเรียน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

11 นางสํารวม ธีรานันธางกูร - ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

12 นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ - รป.ม. (การเมืองการปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
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13 นายมนต์ชัย ชนันทรลีลา - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

14 นายวิศรุต มาเจริญ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

15 นายวันชัย แสงสุวรรณ - น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) 
- ศน.ม. (พุทธศาสตร์ศึกษา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

16 พ.ต.คีรีบูรณ์ จําปาเทศ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ) 

 

17 นายวรกฤช นิ่งน้อย - ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

18 นางสาวชลลดา คําสัมฤทธิ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) 

 

19 นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอําไพ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

 

 3.3.4 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด - Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

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

รอง
ศาสตราจารย์ 

2 ดร.ปรีดา นิลสาคู - ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย์ 

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

 

4 พ.ต.อ.วิฑูรย์ โพธิปัสสา - ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

5 พ.ต.ท.ชํานิ คนไว - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
6 นางอัปสรสวรรค์ คําเจริญ - สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) อาจารย์ 
7 นายณัฐพล แก้วขัน - น.ม. (นิติศาสตร์) 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

 
8 

นางบําเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - M.A. (Ag.Education & Community 
Development) 

- กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

รอง
ศาสตราจารย์ 
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9 นายวิเชียร โพธิ์ศรี - น.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

10 นายสําเริง จันทรสุวรรณ - พบ.ม. (สถิติประยุกต์)  
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

11 นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ - พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ร.บ. (การปกครอง) 

 

12 ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก - ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) 
- ศศ.ม. (ภาษาสันสฤต) 
- ศศ.ม. (ปรัชญา) 
- ป.ธ.9 คณะสงฆ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

13 นายนิคม วิเชษฐพงศ์ - M.A. (English & Linguistics) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
- ป.ธ.8 คณะสงฆ์ 

อาจารย์ 

14 ดร.อาดา รัยมธุรพงศ์ - Ph.D. (Education) อาจารย์ 
 3.3.5 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 พระครูสมุห์ ธนโชติ จิรธมฺโม, 

ดร. 
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
- ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
- ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ) 

อาจารย์ 

2  
รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย 
 

- Ph.D. (Sociology) 
- M.A. (Political Science) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

3 ดร.ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร - Ph.D. (Social Science) 
- M.A. (Political Science) 
- B.A. (Political Science) 

อาจารย์ 

4 ดร.บาลี พุทธรักษา - Ph.D. (Pali and Sanskrit-Pali and 
Buddhist Studies) 

- อ.ม. (บาลีสันสกฤต) 
- กศ.บ. (ภาษาไทย) 

อาจารย์ 

5 ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ - ปร.ด. (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์) 

- ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 

- กศ.บ. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

6 นายอัครชัย ชัยแสวง - อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) รอง
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- กศ.บ. (ภาษาไทย) ศาสตราจารย์ 
7 นายเศวต เวียนทอง - ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
อาจารย์ 

8 นางจารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ - ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) 
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

อาจารย์ 

9 นายกมล บุตรชารี - ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
- น.ธ.เอก, ป.ธ. 5 

อาจารย์ 

10 ดร.เรืองวิทย์ นนทภา - Ph.D. (Education Technology & 
Computer Science) 

- ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
- กส.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)  

อาจารย์ 

11 นายมนตรี วิชัยวงษ์ - ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

อาจารย์ 

12 ดร.จรูญศักดิ์ แพง - Ph.D. (Public Administration) 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

อาจารย์ 

13 ดร.อุเทน ลาพิงค์ - Ph.D. (Philosophy) 
- M.A. (Linguistics) 
- M.A. (Philosophy) 
- พธ.บ. (การสอนสังคม) 

อาจารย์ 

14 ร.ต.อ.จําเริญ สุภาคํา - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อาจารย์ 

 3.3.6 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1. พระครูปลัดธนากร 

าณกาโร 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 

อาจารย์ 

2. ดร.โกศล นามโร - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- บธ.บ. (การจัดการ) 

 

3. ดร.วีระชัย ศิริพานิช - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

4. ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล - รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
- บธ.บ. (การโฆษณา) 

 

5. ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
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- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
6. นางสาวธนัญชนก มะลิเวช - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 

7. พ.ต.ท.ทองพูน ทองจันทร์ - กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

8. นางคัทรียา คําภักดี - น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

9. นายปัญจชัย เพ็ญประชุม - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- พธ.บ. (บาล-ีสันสกฤต) 

 

10. นายสถาพร ว่องสันธนพงษ์ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

11. นายคมสัน ขันบุตร - รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

12. นายเกรียงไกร สาริกา - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

13. นายเอกภพ โรจนธรรม - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

14. นายวิศรุต อามาตย์มุลตรี - ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศษ) 

 

15. ด.ต.สนุก สิงห์มาตร์ - รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

16. นายขวัญชัย พวงสร้อย - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- วท.บ. (เทคนิคก่อสร้าง) 

 

17. นายณุชากร มาศชมาดล - ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

18. นายปราโมทย์ ห้อยทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (กฎหมาย) 
- ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) 

 

 3.3.7 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
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1 พระครูกิตติวิสุทธิธรรม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

 

2 พันโทวัชรินทร์ ช่วงชิด - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

3 นายอลงกต ประทุมสิทธิ์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

4 นายชัยสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- สส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

5 นายวิรัตน์ โภชะ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

6 นายวิเศษ โสนะชัย - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

7 พันโทกิติพัฒน์ จิระชนะพันธ์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

8 นายวุฒิพงษ์ เนติธีรัตน์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

9 นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์ - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

10 ร.ต.อ.สุบัน โยทุม - ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) 

 

11 พ.ต.ท.สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

12 ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

13 นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

14 นายวิสุทธิ์ เปรื่องธรรมกุล - น.บ. (นิติศาสตร์) 
- น.ม. (นิติศาสตร์) 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 

15 ร.ต.ต.สิงห์ไทย ขะพินิจ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

16 ดต.ชัยรัตน์ หงส์ทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

17 พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย - ศศ.ม. (การรบริหารการพัฒนา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

18 นายนาวิน วังคีร ี - น.ม. (นิติศาสตร์)  
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- น.บ. (นิติศาสตร์) 
19 นายประดิษฐ์ คําดี - ศศ.ม. (เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

 

20 นางชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจ
รัตน์ 

- ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
- ค.บ. (ภาษาไทย) 
- ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

 

21 นายเจษฎา สิมสวัสดิ์ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

22 พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

23 ดต.โยธิน ล่ําดี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

 3.3.8 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี - Ph.D. (Political Science)   

- ศน.ด. (ศาสนาและปรัชญา)  
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ 

2 พระสมชาย อติวีโร - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

อาจารย์ 

3 พ.ต.ท.ภณ เศวตเวช - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

4 นายเนติธร วงวราพร - ศน.ม (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย์ 

5 พระครูธีรธรรมานุยุต - ศน.ม. (สังคมวิทยา) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

อาจารย์ 

6 พระราชศักดิ์ จริยโสภโณ 
(สาครินทร์) 

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

อาจารย์ 

7 นายกานต์ ตันตระกูล - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ 

8 นายไสว คําสุวรรณ - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

อาจารย์ 
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9 นายเฉลิม บุญรัตนัง - พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) 

อาจารย์ 

10 นายสมพงค์ บุญมาก - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

อาจารย์ 

11 นายสมพร เกื้อสงค์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

อาจารย์ 

 3.3.9 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง

วิชาการ 
1 ดร.สมชาย วรรณล ุ - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

2 ดร.ธํารงค์ ชุมนุม - ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
- ศศ.ม. (วิเคราะห์นโยบายและวางแผน

ทางสังคม) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
- บธ.บ. (การบริหารจัดการงานก่อสร้าง) 

 

3 ดร.อัญชลี ชุมนุม - ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
- ศศ.ม. (วิเคราะห์นโยบายและวางแผน

ทางสังคม) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
- สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 

4 พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ - นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- นม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
- นบ. (นิติศาสตร์) 

 

5 พ.ต.ต.ณัฐภัท เสมานู - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

6 ว่าที่ ร.ต.พิชิต กันยาวรรณ - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

7 พ.ต.ท.ชัยบัญชา กองทอง - ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
- น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
- นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
- นบ. (นิติศาสตร์) 
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8 พ.ต.ท.ปรีชา เนติวัชรเวช - นม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
- นบ. (นิติศาสตร์) 

 

9 นายฤาชัย บุตรดี - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

10 ดาบตํารวจสนุก สิงห์มาตร - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

11 พ.ท.ปกรณ์ พันธ์เพ็ง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

12 ร.ต.ท.สมชาย ศรีวิเศษ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

13 นายบุญเลิศ คําศรี - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

 

 3.3.10 อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง
วิชาการ 

1 นายตวง อันทะไชย - กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

2 นายอดิศักดิ์ จันทไทย - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
- น.ม. (นิติศาสตร์) 
- กศ.บ. (เคมี) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

3 นายสุรสิทธิ์ บรรพกลม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

 

4 นายวันชัย นาสมจิตร - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ป. (เนติบัณฑิต) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

5 พ.ต.ท.ทองพูล ทองจันทร์ - กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

6 นางจิรารัตน์ จิตจักร - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- วท.บ. (สถิติ) 

 

7 นางธีรญา พันเทศ - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

8 พ.ต.ท.วิเชียร ศรีจันทร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 

ฝึกปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย สหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์
ทางการปกครอง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 

4.1.1 ส าหรับนักศึกษาบรรพชิต 
1) มีทักษะการเขียนจดหมายเพ่ือประสานงาน การเลือกสหกิจสถาน การเจรจา

หารือ การใช้ภาษาและการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดเชิงวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 
2) สามารถบริหารคุณภาพงาน วางแผน พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับตัวเข้ากับ

วัฒนธรรมองค์กรและเตรียมตัวเป็นผู้นําองค์กรในอนาคตได้ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานเป็นทีมและประยุกต์หลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 
4) สามารถเขียนรายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 

4.1.2 ส าหรับนักศึกษาคฤหัสถ ์
1) มีทักษะการเขียนจดหมาย การสัมภาษณ์งาน การเลือกอาชีพ เลือกสถาน

ประกอบกิจการ การสมัครงาน การใช้ภาษาและการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดเชิง
วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) สามารถบริหารคุณภาพงาน วางแผน พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรและเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานเป็นทีมและประยุกต์หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 

4) สามารถเขียนรายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
9 นายศักดิ์ชาย ถนอมสมบัติ - ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) 
 

10 นายรณชิต พุทธลา - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

11 ดร.สว่าง ไชยสงค์ - ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
- กศ.ม. (ภาษาไทย) 
- ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
- กศ.บ. (ภาษาไทย) 

 

12 ผศ.พรพิมล พิมพ์แก้ว - น.ม. (นิติศาสตร์) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามตารางปฏิทินที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน ถูกกําหนด คือ 1 ภาคการศึกษาและการ

ฝึกงานปฏิบัติสหกิจมีตารางเวลาตามท่ีหน่วยงานกําหนด 
4.4 จ านวนหน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
4.5 การด าเนินการ 

4.5.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ
ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
(2) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตร 
(3) กรรมการ ได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 รูป/คน ตามคําแนะนําของ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
(4) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาประจําคณะ 

4.5.2 คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) แต่งตั้งอาจารย์ประสานสหกิจศึกษาประจําคณะจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 
(3) แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ให้กับนักศึกษา 
(4) จัดตารางการนิเทศก์รายวิชาสหกิจศึกษา 

4.5.3 คณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
(1) ติดต่อสหกิจสถาน เพ่ือขอรายละเอียดของตําแหน่งงานและลักษณะงานที่

ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
(2) รับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดเข้าเป็นนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 
(3) ส่งใบสมัครให้สหกิจสถานคัดเลือก สหกิจสถานพิจารณาใบสมัครและส่งผล

กลับมายังคณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกสหกิจศึกษา 
(4) นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียน 
(5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศก์งานสหกิจศึกษาให้กับอาจารย์

นิเทศก์ 
(6) อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานล่วงหน้า

ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ในหัวข้อ เช่น ความปลอดภัยในโรงงาน, 5 ส ฯลฯ 
(7) แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ไปรายงานตัวที่สหกิจสถาน 
(8) ประสานงานให้สหกิจสถานจัดการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น 

ระเบียบข้อบังคับของบริษัท การปรับตัว ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ฯลฯ พนักงานพ่ีเลี้ยง
จะต้องแจ้งรายละเอียดหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ พนักงานพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้คําปรึกษา แนะนําตลอดระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
นักศึกษาส่งแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกลับมายังคณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจ
ศึกษา 
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(9) อาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาออกนิเทศก์นักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(10) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์

สหกิจศึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาต่างๆ จัดให้นักศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 

(11) คณะกรรมการประเมินผล ประเมินผลสหกิจศึกษา 
4.6 กระบวนการประเมินผล 

4.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วยอาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา (รวม 3-5 คน) ทําหน้าที่ประเมินผลสหกิจศึกษา พร้อมให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะทําให้สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4.6.2 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ทําหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของสหกิจศึกษา พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) 

4.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นสหกิจศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และส่ง
เอกสารบันทึกการสหกิจศึกษาและรายงานการสหกิจศึกษาแล้ว คณะกรรมการประเมินผลทําหน้าที่
ตรวจเอกสารบันทึกการสหกิจศึกษาและรายงานการสหกิจศึกษาและประเมินผลรายวิชา 

4.6.4 ให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามรายการต่อไปนี้ 
1) ผลการประเมินจากหน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา  40% 
2) ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์    20% 
3) การร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารสหกิจศึกษาครบ  10% 
4) เอกสารบันทึกสหกิจศึกษาและรายงานการสหกิจศึกษา  20% 
5) การนําเสนอรายงานผลสหกิจศึกษา    10% 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือการวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การทําโครงงาน/งานวิจัย เกี่ยวกับหัวข้อของสถานฝึกสหกิจโดยให้มีการดําเนินการ
โครงการการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลการนําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปเอกสารรายงาน/การรายงานในชั้นเรียน เพ่ือเป็นข้อสรุปของวิชาสหกิจศึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการทํางานวิจัยอย่างถูกต้อง 
5.2.2 มีทักษะการทํางานด้านการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์อย่างเป็น

ระบบตามหลักวิชาการ 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

 5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาเพ่ือพิจารณาเรื่องการ

จัดตัวอย่างให้ศึกษางาน การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนําแหล่งข้อมูลการจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้
คําปรึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
พิจารณาจากความก้าวหน้าการทําวิจัย การกําหนดเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าประเมิน

จากผลการประเมินของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติโดยทั่วไปของนักศึกษาเอง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

มีทักษะการสื่อสาร คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีมารยาทและบุคลิกภาพดี มี
จิตสาธารณะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา 

- สอดแทรกคุณลักษณะพิเศษในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา มุ่ งเน้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของ
คุณลักษณะพิเศษซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การ
ทํางาน และการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะพิเศษ และให้
นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่าง
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มี ห ลั ก ธ ร รม ใ นกา ร
ดําเนินชีวิต 

- มีการสอนสอดแทรกหลักธรรมและ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 

- มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

- ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมี
ระเบียบวินัย (แบบวัดจริยธรรม) 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม (แบบสังเกตพฤติกรรม) 

- ประ เมินความรั บผิ ดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

2. มี วิ นั ย  เ ค า ร พ ใ น
กฎหมายและสิทธิของคน
อ่ืนๆ 

- มีการสอนสอดแทรกหลักธรรมและ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 

- มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

- ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมี
ระเบียบวินัย (แบบวัดจริยธรรม) 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม (แบบสังเกตพฤติกรรม) 

- ประ เมินความรั บผิ ดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

3.  มี จิ ต ใ จ เ สี ย ส ล ะ 
ประพฤติตนเกื้ อกูลต่ อ
สังคม 

- มีการสอนสอดแทรกหลักธรรมและ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 

- มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

- ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมี
ระเบียบวินัย (แบบวัดจริยธรรม) 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม (แบบสังเกตพฤติกรรม) 
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- ประ เมินความรั บผิ ดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม 
เ ค า รพกฎหมาย  และ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

- การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และ

การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวที
กิจกรรมสรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อและประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

2.  มี ค ว า ม รู้ เ ท่ า ทั น
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

 - การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และ

การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวที
กิจกรรมสรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อและประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

3.  เข้ า ใจในหลักเกณฑ์
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ม นุ ษ ย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และ

การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวที
กิจกรรมสรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อและประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 



มคอ.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 88 

4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ศิ ล ป ะ  ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ 

- การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และ

การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวที
กิจกรรมสรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อและประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

5. รู้หลักการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธ 
ศาสนา 

- การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และ

การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวที
กิจกรรมสรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อและประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตน
ให้ เกื้ อกูลต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผ่าน
กิจกรรมและสถานการณ์จริง 

- มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ศาสนา กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 

- จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละกิจกรรม
ที่มอบหมาย 

- ประเมินกิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรม การกระทํา และ
การแสดงออก 

- ประเมินการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 

2. วิเคราะห์ และประเมิน
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ส ภ า ว ก า ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

- ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผ่าน
กิจกรรมและสถานการณ์จริง 

- มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ศาสนา กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 

- จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละกิจกรรม
ที่มอบหมาย 

- ประเมินกิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรม การกระทํา และ
การแสดงออก 

- ประเมินการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 
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3.  ฉลาดรู้ที่จะแสวงหา
แนวทางการทํางานและ
ดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
และสร้างสรรค์ 

- ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผ่าน
กิจกรรมและสถานการณ์จริง 

- มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ศาสนา กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 

- จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละกิจกรรม
ที่มอบหมาย 

- ประเมินกิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรม การกระทํา และ
การแสดงออก 

- ประเมินการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 

4. ฉ ล า ด รู้ ที่ จ ะ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึกษา 
ก า ร ทํ า ง า น  แ ล ะ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร 

- ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผ่าน
กิจกรรมและสถานการณ์จริง 

- มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ศาสนา กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 

- จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละกิจกรรม
ที่มอบหมาย 

- ประเมินกิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรม การกระทํา และ
การแสดงออก 

- ประเมินการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้นํา รู้จักการใช้
เหตุผล วางตนได้อย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ 

- กําหนดวิธีการเรียนการสอนโดยเน้น
การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

- จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ
ทํางานเป็นทีม 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

- ประเมินผลจากการทํางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

- ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

- อ าจารย์ ผู้ ส อนมี ก า รประ เมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน 

2.  มี ค ว า ม เ สี ย ส ล ะ 
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ส่วนรวม 

- กําหนดวิธีการเรียนการสอนโดยเน้น
การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

- จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ
ทํางานเป็นทีม 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

- ประเมินผลจากการทํางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

- ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

- อ าจารย์ ผู้ ส อนมี ก า รประ เมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน 

3.  มีการสอดส่อง และ
ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
ประพฤติมิชอบในองค์กร
และสังคม 

- กําหนดวิธีการเรียนการสอนโดยเน้น
การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

- จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ
ทํางานเป็นทีม 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

- ประเมินผลจากการทํางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

- ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

- อ าจารย์ ผู้ ส อนมี ก า รประ เมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน 

4. รู้ จั กวางแผนในการ
ทํางาน และดําเนินตาม
แผนที่ได้วางไว้ 

- กําหนดวิธีการเรียนการสอนโดยเน้น
การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

- จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ
ทํางานเป็นทีม 

- ประเมินผลจากการทํางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

- ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
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- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ - อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียน 

 2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถจัดกลุ่ม
ความรู้ และคิดวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
และ เทคโนโลยีส ารสน เทศเ พ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
ผู้สอน  

- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินการนําเสนอผลงานจากการ
ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

2. มีความสามารถในการ
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้  ก า ร
จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล
และการนําเสนอข้อมูล
ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
และ เทคโนโลยีส ารสน เทศเ พ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
ผู้สอน  

- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินการนําเสนอผลงานจากการ
ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

3. มีความสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อที่สารที่เหมาะสม 
สําหรับบุคคลที่แตกต่าง
กันได้ 

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
และ เทคโนโลยีส ารสน เทศเ พ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
ผู้สอน  

- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินการนําเสนอผลงานจากการ
ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียน 
    - การต่อต้านการทุจริต                    
  รายวิชาเลือกเรียน 
    - ท้องถิ่นศึกษา                    
    - มนุษย์กับกฎหมาย                    
    - สันติศึกษา                    
    - การศึกษาเพ่ือชีวิต                    
    - ไทยศึกษา                    
    - มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                    
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียน 
    - มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                    
  รายวิชาเลือกเรียน 
    - พุทธจริยธรรมศึกษา                    
    - การวางแผนชีวิต                    
    - พุทธศิลป์                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

    - จิตวิทยากับชีวิต                    
กลุ่มวิชาภาษา 
  รายวิชาบังคับเรียน 
    - ภาษาไทย                    
    - ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    
  รายวิชาเลือกเรียน 
    - การแปลอังกฤษ                    
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                    
    - ภาษาอาเซี่ยนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม                    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียน 
    - สถิติเพ่ือการวิจัย                    
  รายวิชาเลือกเรียน 
    - คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย                    
    - เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                    
    - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
อัตลักษณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

- มีภาวะผู้นํา คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 
มีความรู้ มีทักษะและความสามารถทางการ
ปกครอง ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติรู้จัก
วิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ ใช้ ในด้ านการปกครอง  สามารถ
เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการปกครอง 

- สอดแทรกอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ปกครอง ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเห็นความสําคัญของอัตลักษณ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการปกครอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน 
การทํางาน และการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มี อัตลักษณ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการปกครอง และให้นักศึกษาอภิปรายแสดง
ความคิด เห็ น  พร้ อมยกตั วอย่ า งการนํ า ไป ใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ในการทํารายงาน การอ้างอิงผลงาน 
และการสอบ (แบบวัดจริยธรรม/
แบบวัดความซื่อสัตย์) 

2.  มี วินัย  ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

- กําหนดเกณฑ์การลงโทษ 
 หากนักศึกษาส่งงานช้ากว่ากําหนด 
เข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาและกระทํา
กา ร ใดๆ  ที่ ขั ด ต่ อข้ อบั ง คั บของ
มหาวิทยาลัย 

- การแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทํางาน
เป็นกลุ่ม 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
กําหนดเวลา การเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา และการปฏิบัติตัวในฐานะ
นักศึกษา (แบบวัดความมีวินัยใน
ตนเอง) 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนจาก
การทํารายงานกลุ่ม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนักศึกษาในกลุ่ม 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

- ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบ
จากการกระทําของตนเองต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม โดยใช้กรณีศึกษา และ

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 
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มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม - ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนจาก
การทํารายงานกลุ่ม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนักศึกษาในกลุ่ม 
(แบบวัดความรับผิดชอบ) 

 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  มีความรู้ และความ
เข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี 
หลั ก กา ร  แล ะวิ ธี ก า ร
ศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห รื อ เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
เฉพาะเรื่อง 

- ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กประสบกา รณ์
ภาคสนามและการถ่ายทอดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
- ศึกษาวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นํ า ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ใ น
ห้องเรียน 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
 โดยการนําเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นําเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

2.  มีความรู้ และความ
เ ข้ า ใ จ ใ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ท า ง ด้ า น รั ฐ ศ า ส ต ร์ ที่
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ใน
ศาสตร์และสามารถนํา
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห รื อ เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
เฉพาะเรื่อง 

- ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กประสบกา รณ์
ภาคสนามและการถ่ายทอดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
- ศึกษาวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นํ า ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ใ น
ห้องเรียน 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
 โดยการนําเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นําเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 

แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

3.  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าทางองค์
ความรู้ในปัจจุบันเพ่ือการ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห รื อ เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
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ต่อเนื่อง เฉพาะเรื่อง 
- ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กประสบกา รณ์

ภาคสนามและการถ่ายทอดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
- ศึกษาวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นํ า ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ใ น
ห้องเรียน 

 โดยการนําเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นําเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 

แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้ า นพระ พุทธศาสนา 
สามารถนําหลักธรรมไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห รื อ เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
เฉพาะเรื่อง 

- ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กประสบกา รณ์
ภาคสนามและการถ่ายทอดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
- ศึกษาวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นํ า ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ใ น
ห้องเรียน 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
 โดยการนําเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นําเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 

แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ไปใช้
วิ เคราะห์และทําความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทาง
การเมืองทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศได ้

- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เ ค ร า ะ ห์
ปรากฏการณ์ทางการเมืองโดย
อ า ศั ย ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาและทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ 

- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร
วิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนร่วมกัน 

- ประเมินจากการนําเสนอ การให้
เหตุผลของนักศึกษา 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

2.  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์
ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระ พุทธศ าสนาแล ะ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ

- การสอนแบบการสัมมนา การ
บรรยาย และอภิปรายกลุ่ม 

- การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือใน
ประสบการณ์ภาคสนาม 

- การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค 

- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 
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ศาสตร์อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 
โดยใช้ดุลยพินิจในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

- การสอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือการ
ตั้งโจทย์ปัญหา 

แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

3.  เป็นผู้ ใฝ่ รู้  สามารถ
สื บ ค้ น วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประมวลข้อมูลได้อย่างมี
วิ จ ารณญาณและเป็ น
ระบบ 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นั กศึ กษาฝึ กค้นคว้ าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการค้นหาความรู้เพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่องและมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ป ระ เมินจากการอภิ ปร ายแลก 
เปลี่ยนความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ถ นั ด /
แบบทดสอบความรู้ 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ครองตน มีภาวะผู้นํา  
มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี 
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

- สอดแทรกทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิชา 

- ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรม
ให้ทํางานเป็นกลุ่ม หรือการทํางาน
ที่ต้องประสานกับนักศึกษาและ
บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

- เลือกปัญหาสังคมที่ เป็นประเด็น
สาธารณะให้นักศึกษาฝึกวิพากษ์ 
วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิดรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผู้ อ่ื น  พยายาม เข้ า ใ จและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ของแต่ละบุคคล 

- ใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาท
สมมต ิ

- การนําเสนอรายงาน 
- คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
- สั ง เกตพฤติ กรรมของผู้ เ รี ยน ใน
ระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่าง 

- ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม/แบบ
ตรวจสอบรายการ /แบบวั ด เ ชิ ง
สถานการณ์/แบบระเบียนพฤติการณ์/
แบบวั ดระบายความในใจ /แบบ
สังเกต/ แบบความสนใจ 

 

2. ครองคน สามารถให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
อํานวยความสะดวกใน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

- สอดแทรกทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิชา 

- ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรม
ให้ทํางานเป็นกลุ่ม หรือการทํางาน

- การนําเสนอรายงาน 
- คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
- สั ง เกตพฤติ กรรมของผู้ เ รี ยน ใน
ระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
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บทบาทของผู้นําหรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

ที่ต้องประสานกับนักศึกษาและ
บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

- เลือกปัญหาสังคมที่ เป็นประเด็น
สาธารณะให้นักศึกษาฝึกวิพากษ์ 
วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิดรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผู้ อ่ื น  พยา ยาม เข้ า ใ จและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ของแต่ละบุคคล 

- ใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาท
สมมต ิ

วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่าง 

- ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม/แบบ
ตรวจสอบรายการ /แบบวั ด เ ชิ ง
สถานการณ์/แบบระเบียนพฤติการณ์/
แบบวั ดระบายความในใจ /แบบ
สังเกต/ แบบความสนใจ 

 

3. ครองงาน ปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดี รับผิดชอบต่อ
สังคม 

- สอดแทรกทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิชา 

- ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรม
ให้ทํางานเป็นกลุ่ม หรือการทํางาน
ที่ต้องประสานกับนักศึกษาและ
บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

- เลือกปัญหาสังคมที่ เป็นประเด็น
สาธารณะให้นักศึกษาฝึกวิพากษ์ 
วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิดรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผู้ อ่ื น  พยายาม เข้ า ใ จและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ของแต่ละบุคคล 

- ใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาท
สมมต ิ

- การนําเสนอรายงาน 
- คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
- สั ง เกตพฤติ กรรมของผู้ เ รี ยน ใน
ระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่าง 

- ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม/แบบ
ตรวจสอบรายการ /แบบวั ด เ ชิ ง
สถานการณ์/แบบระเบียนพฤติการณ์/
แบบวั ดระบายความในใจ /แบบ
สังเกต/ แบบความสนใจ 

 

 2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
และมีคุณภาพ 

- ให้ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
ประเภทต่างๆ ทั้งแหล่งความรู้ ทั้ง
สื่ออิเลคทรอนิกส์และบุคคลต่างๆ 

- แนะนําวิธีการเรียนรู้  การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝึกปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้การนําเสนอ
ผลงาน (แบบสอบภาคปฏิบัติ/แบบ
สอบปากเปล่า) 

- ประเมินจากการอ้าง อิงข้อมูลที่
ถูกต้อง (แบบสอบข้อเขียน) 
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- ให้ความรู้ ความเข้าใจในการอ้างอิง
ข้อมูล  กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีทักษะการใช้ข้อมูล
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ เ พ่ื อ ก า ร
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ท า ง
การเมือง และเสนอแนะ
แนวทาง ในกา รแก้ ไ ข
ปัญหา 

- มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ 
เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า พั ฒ น า
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟัง การเขียน และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ในชั้นเรียนใน
รายวิชาต่างๆ 

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้การนําเสนอ
ผลงาน (แบบสอบภาคปฏิบัติ/แบบ
สอบปากเปล่า) 

- ความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การอ้างอิงข้อมูล การใช้ภาษา
พูดและการใช้ภาษาเขียนในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (แบบสอบข้อเขียน/ 
แบบสอบปากเปล่า) 

3. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด 
และการ เขี ยน การใช้
เทคโนโลยี รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

- มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ 
เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า พั ฒ น า
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟัง การเขียน และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ในชั้นเรียนใน
รายวิชาต่างๆ 

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้การนําเสนอ
ผลงาน (แบบสอบภาคปฏิบัติ/แบบ
สอบปากเปล่า) 

- ความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การอ้างอิงข้อมูล การใช้ภาษา
พูดและการใช้ภาษาเขียนในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (แบบสอบข้อเขียน/ 
แบบสอบปากเปล่า) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
    - BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                 

- BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1                 
- BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2                 
- BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3                 
- BU5005 พุทธวิถีไทย                 
- BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา                 

- BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา                 

- BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน                 
- BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน                 
- BU5010 ศาสนศึกษา                  
- BU5011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                 
- BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                 
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- BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา                 

- BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                

- BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์                 
- BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                 
- BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย                 
- BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                 

1.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 
- SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                 
- SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย                 
- SO2103 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การเมืองการปกครองไทย                 

- SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย                 
- SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ

เลือกตั้ง 
                

- SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                 
- SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                 
- SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์                 
- SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                 
- SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน                 
- SO2111 กฎหมายอาญา                 
- SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                 
- SO2113 กฎหมายปกครอง                 
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- SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้                 

- SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ                 
- SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น                 
- SO2117 ปรัชญาการเมือง                 
- SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                 
- SO2119 การสืบสวนและการสอบสวน                 
- SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง                 
- SO2121 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์                 
- SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                 
- SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
- SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย                 
- SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย                 
- SO2126 การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง                 
- SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์

การเมืองเชิงปรัชญา 
                

- SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน                 
- SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง                 
- SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 

- SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน                 
- SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก                 
- SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ                 
- SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                 
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- SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                 
- SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                 
- SO2137 ภาวะผู้นําและการจูงใจ                 
- SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์                 
- SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง                 
- SO2140 เตรียมสหกิจศึกษา                 
- SO2141 สหกิจศึกษา                 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัด และ
ประเมินผลด้วยอักษร AUD, S และ U เป็นลําดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลําดับขั้น สัญลักษณ์และความหมาย
ของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังนี้ 
 1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
  A  ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  4.00 
  B+  ดีมาก (VERY GOOD)  3.50 
  B  ดี (GOOD)   3.00 
  C+  ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  2.50 
  C  พอใช้ (FAIR)   2.00 
  D+  อ่อน (POOR)   1.50 
  D  อ่อนมาก (VERY POOR)  1.00 
  F  ตก (FAILED)   0.00 
 1.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือค่าระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น 
ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 

อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
 AUD (Audit)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่นับ
   หน่วยกิต 
 I (Incomplete)  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 
 S (Satisfactory) การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น 
 U (Unsatisfactory) การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
  เรียนซ้ําเพ่ือเปลี่ยน U ให้เป็น S 
 W (Withdrawal) การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัต ิ
 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านั้นจึงจะนับหน่วย
กิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  - การทวนสอบในระดับรายวิชา 
  - การทวนสอบในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
   (1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตทํางานตรงสาขา 
   (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  - ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
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  - ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กําหนด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  (3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
  (4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
  (6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธาน
หลักสูตร หรือหัวหน้าสํานักวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับ
ดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ 
อาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โ ดยอาจารย์ และนั กศึ กษ า
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้นําใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาการปกครอง 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานสาขาวิชาการปกครอง
ในระดับสากลหรือระดับชาติ 
(หากมีการกําหนด) 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ 
ม า ต ร ฐ า น ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก ร ที่
เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ําเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้ งความรู้ คว ามสามารถใน
วิชาการท่ีทันสมัย 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

2. จํานวนวิชาเรียนที่มีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3 .  ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให้ 
นั กศึ กษา ได้ ศึ กษาความรู้ ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิประสบการณ์และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และหรือผู้ช่วยสอนเพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

4. จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

 5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือ
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลาย
ปีมีจํานวนคณาจารย์ประจําไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้ สอนและการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ ส นั บสนุ นก าร เ รี ย นรู้ โ ด ย
นักศึกษา 

 6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นําในทางวิชาการและ/
ห รื อ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ท า ง
รัฐศาสตร์หรือในด้านที่เก่ียวข้อง 

6 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯ ทุก 2 ปี 
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 7 .  ส่ ง เสริ มอาจารย์ประจํ า
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 

7 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี 

 8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตทุกๆ 
2 ปี 

 9 . จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์  อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

 

 10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 
 บัณฑิตมีภาวะผู้นํา คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้ มีทักษะและความสามารถ
ทางการปกครอง ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในด้านการปกครอง สามารถเชื่อมโยง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ากับแนวคิด ทฤษฎีทางด้านการปกครอง 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และโลก เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศ ให้มีการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 1) พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
 2) สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3) อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียน โดยมีการกําหนด
คะแนนขั้นต่ําของทั้ง 4 วิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาแต่ละปี
การศึกษาขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่จะไม่ต่ํากว่าคะแนนขั้นต่ําที่กําหนด 
 4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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 5) สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 3 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน 
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ก่อนสัมภาษณ์ต้องมีการประชุม
กรรมการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนสอบทุกครั้ง 
 6) กรรมการส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลคะแนนสัมภาษณ์มา
พิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 7) ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกาศรายชื่อให้ผู้มี
สิทธิ์สอบทราบ 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้แก่
นักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้อาจารย์และรุ่นพ่ี บรรยายและแนะนํา
เกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และปูพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
 3.3 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวาง
แผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นักศึกษา 
 3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สํารวจอัตราการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดอัตราการลาออกของนักศึกษาในหลักสูตร 
 3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา สํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาและนําไป
ปรับปรุงหลักสูตร 
 การอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคําร้องต้องทําเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล
ประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานวินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร (จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
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การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 
 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา 
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริง 
 4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกํากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา 
สื่อ การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมจํานวน 
10 แห่ง ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์การสอน
ภาคปฏิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแต่ละแห่งดังต่อไปนี้ 

 
ที ่ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่เดิม (เครื่อง) จ านวนที่ต้องการในอนาคต 

(เครื่อง) 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 50 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 8 10 
3 โน้ตบุ๊ก 12 20 
4 เครื่องขยายเสียง 8 10 
5 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 8 4 

 
ทรัพยากรที่มีในห้องสมุด 

ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุดประจําคณะสังคมศาสตร์และ
คณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย จํานวน 10 แห่ง เป็นศูนย์การค้นคว้า ซึ่งมีการติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จํานวนทรัพยากรในแต่ละแห่ง ดังนี้ 
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1) หนังสือ  
   1. ภาษาไทย   จํานวน  1,000  รายชื่อ  
   2. ภาษาต่างประเทศ  จํานวน  100  รายชื่อ 
  2) วารสาร 

1. ภาษาไทย   จํานวน  5  รายชื่อ 
2. ภาษาต่างประเทศ จํานวน  2  รายชื่อ 

3) ฐานข้อมูลออนไลน์  
1. ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS 
2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (สกอ.) 

4) การสืบค้นข้อมูลอื่นๆ  
1.  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่ งข้อมูล อ่ืนๆ ผ่ าน เครื อข่ าย

อินเทอร์เน็ต  
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่
จําเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา และบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือสําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการ
หนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ 
เป็นต้น 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) มีการประเมินและติดตามความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน ซึ่งดําเนินการโดยห้องสมุดของคณะ ดังนี้ สอบถามความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นประจําทุกปี เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านเสนอให้ห้องสมุดพิจารณา
สั่งซื้อ/จัดหาหนังสือ ตํารา วารสารที่เกี่ยวข้อง มีความจําเป็นและมีประโยชน์มาให้บริการ 

2) ในแต่ละปีการศึกษาคณะ/สาขาวิชาจะมีการสํารวจและติดตามความเพียงพอของ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และทรัพยากรต่างๆ ที่ชํารุดหรือใช้การไม่ได้หรือยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือ ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 
1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

     

3 .  มี ร ายละ เ อียดของรายวิ ช า  และรายละ เ อี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. บัณฑิตได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

     

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 13 
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หมวดที ่8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม  
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์กา รสอนให้
เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การ

สอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์
การสอนและการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาสังเกตการณ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 
คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชา 
และหลักสูตรต่อไปสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลกัสูตรปรบัปรุง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

 
ก. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 

ตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 155 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 

คงเดิมทุกรายวิชา 

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต คงเดิมทุกกลุ่มวิชา 
รายวิชามีการปรับปรุง 

1) รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
-มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -การต่อต้านการทุจริต 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
-สื่อพ้ืนบ้านกับสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)  ตัดออก 
-มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)  ตัดออก 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) 

-มนุษย์กับกฎหมาย 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิขา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)  ตัดออก 
-สันติภาพศึกษา 3(3-0-6) -สันติศึกษา 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา 

-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3(3-0-6) 

-การศึกษาเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) -ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

- -ไทยศึกษา 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิขา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
-ปรับมาจากวิชาบังคับ
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

 - มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง 3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
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2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

-ไทยศึกษา 3(3-0-6) - -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
-ปรับเป็นวิชาเลือก
กลุ่มสังคมศาสตร์ 

 -มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
-จริยธรรมและทักษะการศึกษา 3(3-0-6) - ตัดออก 
 -พุทธจริยธรรมศึกษา 3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
-วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) - ตัดออก 
-การวางแผนชีวิตและครอบครัว  
3(3-0-6) 

-การวางแผนชีวิต 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ศิลปะนิยม 3(3-0-6) - ตัดออก 
 -พุทธศิลป์และโบราณคดี 3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
-สังคีตนิยม 3(3-0-6) - ตัดออก 
-ดนตรีศึกษา 3(3-0-6) - ตัดออก 
-จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) -จิตวิทยากับชีวิต 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ 3(3-0-6) - ตัดออก 
-พลศึกษากับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) - ตัดออก 
3) รายวิชาในกลุ่มภาษา 
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต คงเดิม 
-ภาษาไทย 3(3-0-6) -ภาษาไทย 3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา 

-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) - ตัดออก 
- -ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -เปลี่ยนมาจากวิชา

เลือก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
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รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

-ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-สัทศาสตร์อังกฤษ 3(3-0-6) - ตัดออก 
-ไวยากรณ์อังกฤษ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-การแปลอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) -การแปลอังกฤษ 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) - -เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

 -ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
3(3-0-6) 

เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

 -ภาษาอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

4) รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

-สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6)  ตัดออก 
-คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) -คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า 3(3-0-6) 

- -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - ตัดออก 
-การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) - ตัดออก 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาบังคับเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาเอก 72 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 89 หน่วยกิต -เพ่ิมหน่วยกิต 

-ปรับตัวเลขรหัสวิชา
ตัวที่ 2  
1 หมายถึง สาขาวิชา
การปกครอง  
2 หมายถึง สาขาวิชา
การปกครอง 

รายวิชาบังคับเรียน 63 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 
-รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) -ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ระบบรัฐสภาไทย 3 (3-0-6) -การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของ

ไทย 3 (3-0-6) 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

-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 กลุ่มผลประโยชน์และ
การเลือกตั้ง 3 (3-0-6) 

-พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง 3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

-รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
3 (3-0-6) 

-ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

- ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
3 (3-0-6)  

-ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
3 (3-0-6)  

คงเดิม 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลือกตั้ง 3 (3-0-6) 

-รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

-กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-6) -กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-6) คงเดิม 
-กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

-กฎหมายอาญา 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 

-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) 

 ตัดออก 

 -การเมืองและการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐ
กิจ 3 (3-0-6) 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
3 (3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 
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-การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
(3-0-6) 

-การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมือง
ของประเทศกําลังพัฒนา3 (3-0-6) 

 ตัดออก 

 -ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
-กฎหมายระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)  ปรับเป็นวิชาเลือก 
-การสืบสวนและสอบสวน 3 (3-0-6) -การสืบสวนและสอบสวน 3 (3-0-6) คงเดิม 
-สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 (3-0-6) -สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 (3-0-6) คงเดิม 
-ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์  
3 (3-0-6) 

-ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์  
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาเลือกเรียน 
หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต คงเดิม 
-พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 
3 (3-0-6) 

 
ตัดออก 

-ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 
3 (3-0-6) 

 
ตัดออก 

-ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรี
ประชาธิปไตย 3 (3-0-6) 

-ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 
3 (3-0-6) 

-สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง 
3 (3-0-6) 

-การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการ
วิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา 
3 (3-0-6) 

-สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์
การเมืองเชิงปรัชญา 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 

-สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน 
3 (3-0-6) 

-สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย 
3 (3-0-6) 

-การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง 
3 (3-0-6) 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

-ระบบการเมือง 3 (3-0-6)  ตัดออก 
-การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับ
ต่างประเทศ 3 (3-0-6) 

-การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
3 (3-0-6) 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 
-ปรับเป็นรายวิชา
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บังคับเรียน 
-ปัญหาทางการเมืองของไทย 
3 (3-0-6) 

-โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก  
3 (3-0-6) 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
3 (3-0-6) 

 ปรับเป็นวิชาบังคับ
เรียน 

-การทูต สถานทูต สถานกงสุล 
3 (3-0-6) 

 
ตัดออก 

 -นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

-การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
3 (3-0-6) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
3 (3-0-6) 

-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
3 (3-0-6) 

คงเดิม 

-ภาวะผู้นําและการจูงใจ 3 (3–0-6) -ภาวะผู้นําและการจูงใจ 3 (3–0-6) คงเดิม 
-เพศสภาพกับการเมือง 3 (3-0-6)  ตัดออก 
 -พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมรายวิชา 

-การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
3 (3-0-6) 

-การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 
3 (3-0-6) 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพ่ิมรายวิชา 

 การเมืองกับกฎหมายมหาชน เพ่ิมรายวิชา 
 
ง. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาสหกิจศึกษา 

หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
รายวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

รายวิชาสหกิจศึกษา 11 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 

-กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐศาสตร์ 2(90) 

-เตรียมสหกิจศึกษา 
2 (2-0-4) 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 

-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐศาสตร์ 5(450) 

-สหกิจศึกษา 9 (405) -เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับสังเขปรายวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับการคิด
หน่วยกิตตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
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จ. กลุ่มวิชาโทการปกรอง 
หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

- - ไม่มีวิชาโท 
การปกครอง 

ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ภาควิชานั้นๆ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก 
 

- ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการดํารงตําแหน่งและภาระการสอนของอาจารย์ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
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1.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาปัญญา ปญฺ าวุฑฺโฒ, (รศ.) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
   จงัหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2537 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2540 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศศ.ม.) 
นโยบายและการ
วางแผนสังคม 

มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย 

4. งานวิชาการอ่ืนๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) งานวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ/ 
นักวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยความ
เห็นชอบของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยงบประมาณปี 2543 ปีที่พิมพ์ 2544 

(2) งานวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์ทางการเมืองของพระสงฆ์ฯ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนักวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของสภาวิจัย
แห่งชาติ โดยงบประมาณปี 2543 ปีที่พิมพ์ 2544 

(3) งานวิจัย คือ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อพระเครื่องใน
สังคมไทย เป็นหัวหน้าโครงการ/ นักวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของสภาวิจัย
แห่งชาติ โดยงบประมาณปี 2546 ปีที่พิมพ์ 2546  

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
(2) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(3) สัมมนาศาสนากับการเมือง 

4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(2) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
(3) การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
(4) การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
(5) ปรัชญายุทธศาสตร์การพัฒนาและแรงจูงใจ 
(6) ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 
(7) จิตวิทยาสังคม 
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4.4 บทความวิชาการ ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 

3. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 

4. ความรู้เบื้องต้นในการบริหารรัฐกิจ 3 

5. การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 3 

6. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 

7. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 

8. สังคมวิทยาการบริหารงานบุคคล 3 

9. ปรัชญายุทธศาสตร์การพัฒนาและแรงจูงใจ 3 

10. การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 

2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 

3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 

4. ความรู้เบื้องต้นในการบริหารรัฐกิจ 3 

5. การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 3 

6. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
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1.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาอรุณ ปญฺ ารุโณ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที ่248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2541 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2549 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เทคนิคและทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2551 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2546 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) 

พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2550 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

การปกครองท้องถิ่น
พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

(2) การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างสมานฉันท์ส าหรับประชาชน
ในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
(2) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
3. ปัญหาทางการเมืองไทยในปัจจุบัน 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ปรัชญาการเมือง 3 
2. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
3. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
4. กฎหมายปกครอง 3 
5. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
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1.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส 

2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้  248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2546 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2549 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 
(2) การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
(3) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
(4) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

4.3 หนังสือ/ต ารา   ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
3. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 
4. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
3. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 
4. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
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1.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สุขศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ไทย 

2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ไทย 

2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

4.1 งานวิจัย 
(1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ระบบรัฐสภาไทย 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(3) พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
(4) พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ระบบรัฐสภาไทย 3 
2. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 

3. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 

5. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 

6. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
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7. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 

8. กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 2 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
3. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 

4. โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 3 

5. กฎหมายลักษณะพยาน 3 

6. สหกิจศึกษา 9 
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1.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายสมชัย แสนภูมี 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2554 รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ.) 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 

2558 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ร.ม.) 

การเมืองและการ
จัดการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. กฎหมายอาญา 3 
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
3. การสืบสวนและสอบสวน 3 
4. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
5. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
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2.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายมนตรี รอดแกว้ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 57 ม.1 ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2552 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2554 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ร.ม.) 

การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ (อยู่ในช่วงด าเนินการ)  
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) สัมมนาศาสนากับการเมือง 
4.3 หนังสือ/ต ารา 

(1) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 3 
3. สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3 
4. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
2. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
3. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
4. สหกิจศึกษา 9 
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2.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายอาทิตย์ ชูชัย 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 57 ม.1 ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2552 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2556 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ร.ม.) 

การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. นโยบายต่างประเทศ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 3 
4. พ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
5. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. พ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
4. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
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2.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 57 ม.1 ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2553 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2557 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ร.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไมมี่ 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. มนุษย์กับสังคม 3 
3. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
4. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
2. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
3. ปรัชญาการเมือง 3 
4. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
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2.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายบรรฑูร บุญสนอง 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 57 ม.1 ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2529 ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูจันทร์เกษม, 
ไทย 

2541 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในการพ่ึงตนเองตามแนวพุทธศึกษา
เฉพาะกรณ ี: พ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 

(2) แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
(2) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
(3) ปัญหาการเมืองไทย 

4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) ค าศัพท์ทางการเมือง 
(2) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

4.4 บทความวิชาการ 
(1) ธรรมมาภิบาลกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3 
3. ปัญหาการเมืองไทย 3 
4. สัมมนาปัญหาทางการเมือง 3 
5. ระบบการเมือง 2 
6. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
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7. ทฤษฎีสังคมนิยม 3 
8. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
9. สังคมวิทยาทางการเมือง 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกติ 

1. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
2. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3 
3. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
4. กฎหมายปกครอง 3 
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2.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  ดร.พนัด ด้วงติลี 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 67 ม. 1 ต าบลบางพูด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2539 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2541 
 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

นโยบายและการ
วางแผนสังคม 

มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย 

2554 Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) 

Political Science Magadh University, 
India 

4. งานวิชาการอ่ืนๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) การน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปทุมธานี 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ 

(1) ปัจจัยที่มีผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจไทย 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. การเมืองและนโยบายสาธารณะ 3 
4. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
2. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
3. สัมนาศาสนากับการเมือง 3 
4. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
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3.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูศรีปริยัติวิธาน (แม้น คุปตร สี/ทองวิจิตต์) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2543 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.)  
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2546 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.) 

ปรัชญาการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย 

2555 Doctor of Philosophy 
(Ph.D.)  

Public Administration Magadh University, 
India 

2557 Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) 

Political Science California University Los 
Angeles, USA 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย  

(1) พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. และคณะ (2557), การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพ่ือรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, นครปฐม 
สถาบันวิจัยญาณ สังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(2) พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. (2557), การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, นครปฐม สถาบันวิจัยญาณสังวร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(3) พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. และคณะ (2558), วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ของประชาชน ต าบล เกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
นครปฐม สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(4) พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. (2559) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแรงงานตามหลัก
ภาวนา 4 เพ่ือส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร เงินทุนจากสถาบันวิจัย
แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 600,000 บาท (ก าลังด าเนินการ) 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
(2) เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับสังคม 
(3) เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
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(4) เอกสารประกอบการสอนวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
(5) เอกสารประกอบการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 
3. ระบบรัฐสภาไทย 3 
4. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 
5. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
6. มนุษย์กับสังคม 3 
7. ระบบการเมือง 3 
8. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
9. ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3 
10. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
11. ศาสนศึกษา 3 
12. การปฏิบัติกรรมฐาน 3 
13. พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 
14. พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 
15. พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 
16. ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 
17. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3 
19. อารยธรรมและสังคมมนุษย์ 3 
20. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 2 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
4. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
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3.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จ.
นครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2547 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2551 

 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 
(2) ระบบการเมือง 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ศาสนศึกษา 3 
2. การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศก าลังพัฒนา 3 
3. พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย 3 
4. พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน 3 
5. ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
6. พระพุทธศาสนากับรัฐ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ปรัชญาการเมือง 3 
2. ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
3. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
4. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
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3.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูอรรถจริยานุวัตร, ดร. (สุเทพ สุวณฺโณ) ศรีทอง 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2542 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2543 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, ไทย 

2545 สังคมสงเคราะห์ศาสตร 
มหาบัณฑิต (สส.ม.) 

สังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย 

2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ 

(1) การงดเว้นอบายมุขของผู้เข้าอบรมกรรมฐาน ปี 2547 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
2. สัมมนาศาสนาและการเมือง 3 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
4. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
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3.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาไพสิฐ อภิชาโน (จะโต) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
   จังหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2554 ศาสนศาสตรบัณฑิต

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2556 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(พธ.บ)  
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พระไตรปิฎกศึกษา 1 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. ปัญหาทางการเมืองของไทย 3 
3. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1.การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
2. การเมืองการปกครองของไทย 3 
3. ระบบรัฐสภาไทย 3 
4. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3 
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3.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายเจริญ ทุนชัย 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
   จงัหวัดนครปฐม 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2540 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2547 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พุทธวิถีไทย 
(2) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
2. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
3. ปัญหาทางการเมืองไทย 3 
4. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
2. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
3. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
5. สหกิจศึกษา 9 
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4.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 9/37 หมู่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2544 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2551 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
(2) ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  3 
2. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
3. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
4. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 

 6. รายวิชาที่สอนปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
2. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
3. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
4. กฎหมายอาญา 3 
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4.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ชื่อ-นามสกลุ  นายอาทิตย์ ผ่านพูล 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 9/37 หมู่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2544 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) 

ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ไทย 

2555 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) พระไตรปิฎกศึกษา 1 
(2) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
(3) ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
(4) ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ 

(1) นิเวศปรัชญากับความส านึกทางนิเวศวิทยา (ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, 2557) และ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ TCI ฐาน 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2558 

(2) สวรรค:์ ความจ าเป็นทางจริยธรรม (ม.ขอนแก่น, 2557) 
(3) พุทธสุนทรียศาสตร์ (ม.ราชภัฏอุบลราชธาน,ี 2558) 
(4) ความรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (ม.ขอนแก่น, 2558)  

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 
2. พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 
3. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
4. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
5. พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 
6. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
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7. หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. ปรัชญาการเมือง 3 
2. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
3. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
4. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
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4.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายอภิชิต เหมือยไธสง 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 9/37 หมู่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2548 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2558 รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (รป.บ.) 
การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช,ไทย 
2552 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(ร.ม.) 
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

4.1 งานวิจัย 
(1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (2559) 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน  
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 3 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
4. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 5 

6. รายวิชาที่สอนปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
2. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
4. สหกิจศึกษา 9 
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4.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 9/37 หมู่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2525 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ไทย 
2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) การรักษาศีล5 ของชุมชนค้ าคูณ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2537 
(2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานด้านโครงสร้าง เทคโนโลยีและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
(2) นโยบายต่างประเทศของไทย 
(3) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(4) นโยบายต่างประเทศของไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
(2) ทฤษฎีการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย 

 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. รัฐธรรมนูญของไทย 3 
2. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
3. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
5. กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 3 
6. ระบบรัฐสภาไทย 3 
7. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
5. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
2. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
4. การสืบสวนและสอบสวน 3 
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4.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวณฐอร เจือจันทร์ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 9/37 หมู่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2548 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2553 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศน.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 
2. ปัญหาทางการเมืองของไทย 3 
3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
4. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3 
5. มนุษย์กับสังคม 3 
6. การเมืองกับเศรษฐกิจไทย 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
2. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
3. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
4. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
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5.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  จ.ส.อ.วรยุทธ สถาปนาศุภกุล 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 161/190 หมู่ที่ 1 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา/

ประเทศ 
2550 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ไทย 
2551 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศน.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง มีที่ต่อการยกฐานะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจาก เป็นเทศบาลต าบล กรณีศึกษาอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2557) 

(2) คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นท่ีพ่ึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชน อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558) 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
(2) การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
(3) ระบบรัฐสภาไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  

(1) การเมืองเป็นเรื่องของเรา 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. ระบบรัฐสภาไทย 3 
3. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
4. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
5. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
6. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
7. พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 3 
8. กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 3 
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9. ปัญหาการเมืองไทย 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
3. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
4. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
5. กฎหมายปกครอง 3 
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5.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายวิราษ ภูมาศรี 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 188/1 หมู่ 13 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2541 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2542 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2556 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 

(2) การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (พ.ศ. 2558) 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) มนุษย์กับสังคม 
(2) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(3) ระบบรัฐสภาไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน 3 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 
3. ศาสนศึกษา 3 
4. กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
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รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
3. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
4. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
5. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
6. สหกิจศึกษา 9 
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5.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาวีรศักด์ิ สุรเมธี, ดร. 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2542 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ไทย 

2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.)  

การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ไทย 

2558 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ไทย 

2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา (พ.ศ. 2555) 

(2) แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2556) 

4.2 เอกสารประกอบการสอน  
(1) พระไตรปิฎกศึกษา 1 
(2) พระไตรปิฎกศึกษา 2 
(3) พระไตรปิฎกศึกษา 3 
(4) การศึกษาวิถีพุทธ 
(5) การศึกษาแบบเรียนรวม 
(6) การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 
(7) พระอภิธรรม 
(8) พระสูตตันตปิฎก 
(9) พุทธวิทยา 
(10) สัมมนาปัญหาศาสนา 

4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) การฝึกจิตตามแนวพุทธวิธี 
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4.4 บทความวิชาการ  
(1) หลักธรรมในการปกครองและบริหารบ้านเมือง 
(2) แนวทางออกจากทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา 
(3) ธรรมส าหรับผู้ปกครอง 
(4) การพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ท าอย่างไรไม่เครียด 
(6) ศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลก 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 
2. พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 
3. พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 
4. การศึกษาวิถีพุทธ 3 
5. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
2. ปรัชญาการเมือง 3 
3. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
4. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
5. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
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5.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายมงคลชัย สมศรี 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 34/1 หมู่ที่ 2 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2544 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2550 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การเมืองและการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
(2) การพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 
2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
4. การเมืองการปกครองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
5. การพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
3. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
4. กฎหมายอาญา 3 
5. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
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5.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน (พรหมเมือง) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 103 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2549 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2557 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.)  

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  

(1) ประเพณีล้านนา 
(2) กระจกเงาแห่งชีวิต 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
2. ศาสนศึกษา 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
4. การสืบสวนและสอบสวน 3 
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6.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ช่ือ – นามสกุล พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ 
2. ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัดศรีรัตน์ ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2551 พุทธศาสตรบัณฑิต 
(พธ.บ.) 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ไทย 

2553 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านพุทธศาสน
สถานอย่างยั่ งยืนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร 
ปีงบประมาณ 2558 

(2) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ทุนวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2559 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(2) ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
(3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
3. รัฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ 3 
4. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
5. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
6. สัมมนาศาสนาการเมือง 3 
7. การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
2. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
3. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
4. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
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6.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ช่ือ – นามสกุล นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ 
2. ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ 130 หมู่ที่ 7 ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2546 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2549 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน  

(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(2) ไทยศึกษา 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
4. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
5. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
6. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
7. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
8. พลวัตทางการเมืองการปกครองไทย 3 
9. การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 3 
10. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
3. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
4. ปรัชญาการเมือง 3 
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6.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ช่ือ – นามสกุล นางสาวมัทนา พันทวี 
2. ช่ือที่อยู่ที่ติดต่อได้ 97 หมู่ที่ 7 ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2544 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศป.บ.) 

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
ไทย 

2549 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย  

(1) หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(2) หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง กระบวนการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษา ชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3) หัวหน้าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(4) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่อง รูปแบบการพัฒนา 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

(5) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(6) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมศิลปะและการเสริมแรงทางสังคมเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

(7) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง รูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคอีสาน เขต 1 

(8) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การส่งเสริมสังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 

(9) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและพัฒนาคุณค่าของประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
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(10) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ป้ องกันแก้ ไขปัญหาอบายมุ ขของนั ก เ รี ยนมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

4.2 เอกสารประกอบการสอน  
(1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 
(2) การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
(3) ระบบรัฐสภาไทย 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

(1) ทุนวิจัย สกอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การน าหลั กธรรมาภิบาล ไปปฏิบั ติ  :  กรณีศึ กษาองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
3. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
4. การเมืองกับเศรษฐกิจไทย 3 
5. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
6. การเมืองกับเศรษฐกิจไทย 3 
7. ดนตรีพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
2. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
3. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
4. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
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6.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ช่ือ – นามสกุล นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ 
2. ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ 345 หมู่ 16 หมู่บ้านสันติธานี ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
   จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประวัติการศึกษา   
ปีท่ีส าเร็จ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
, ไทย 

2549 การศึกษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม) 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
ไทย 

2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) การน าหลักธรรมคุ้มครองโลกมาแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (โครงการ
งานวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีงบประมาณ 2560) 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พลวัตทางการเมืองการปกครองไทย 
(2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 
(3) พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองการปกครองไทย 
(4) การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 
(5) คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน 
(6) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(7) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
(8) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
2. พลวัตทางการเมืองการปกครองไทย 3 
3. การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ 3 
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4. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
5. คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน 3 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
4. สหกิจศึกษา 9 
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6.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ช่ือ – นามสกุล นางสาวจุรี สายจันเจียม 
2. ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ 103 หมู่ที่ 19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประวัติการศึกษา   
ปีท่ีส าเร็จ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2543 ครุศาสตรบัณฑิต 
(คศ.บ.) 

การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
, ไทย 

2549 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารงานบุคลตามหลักพรมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารส านักงานเทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทุนวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2558  

(2) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทุน
สถาบันวิจัยญาณสังวร ปีงบประมาณ 2559  

(3) เป็นผู้ร่วมวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีงบประมาณ 
2557 

(4) เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่องรูปแบบการน าหลักวุฑฒิธรรม 4 ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร 
ปีงบประมาณ 2557 

(5) เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างทัศนคติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักธรรมาธิบาลของผู้บริหารเทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วช. ปีงบประมาณ 
2559 

(6) เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วช. ปีงบประมาณ 2559 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน  

(1) ระบบรัฐสภาไทย 
(2) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(3) การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
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5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. ระบบรัฐสภาไทย 3 
3. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
4. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
5. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
6. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
7. พลวัตทางการเมืองการปกครองไทย 3 
8. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
9. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 
10. ทฤษฎีการเมืองว่าเสรีประชาธิปไตย 3 
11. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
2. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
3. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
4. การสืบสวนและสอบสวน 3 
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7.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ (วิสุทธิ์)  
2. ทีอ่ยู่ท่ีติดต่อได้ 66 หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะผาง ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2549 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) งานวิจัยเชิงคุณภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านสลักเพชรเกาะช้าง จังหวัดตราด 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) สัมมนาศาสนากับการเมือง 
(2) พระไตรปิฎก 2 
(3) การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. พระไตรปิฎก 2 3 
3. วัฒนธรรมไทย 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
3. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
4. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
5. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
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7.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง  
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 223 หมู่ 7 บ้านน้อยสนามบิน ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2525 ประกาศนียบัตรนายสิบ
เหล่าแพทย์ 

บุรุษพยาบาล นนส.เหล่าแพศย์, ไทย 

2548 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2550 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
(2) ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ 
(3) ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 
(4) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
4. การสืบสวนและสอบสวน 3 
5. กฎหมายปกครอง 3 
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7.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายเกษม ประพาน 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 132 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2546 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2558 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ไทย 

2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.
ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย 

(1) งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) ทฤษฏีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 
(2) ความรู้เบื้องต้นการบริหารรัฐกิจ 
(3) การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
2. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
3. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. ปรัชญาการเมือง 3 
2. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
3. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
4. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
5. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
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7.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นางวีรนุช พรมจักร์ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 598 หมู่ที่ 1 ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2548 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2551 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) งานวิจัยเชิงปริมาณ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

(2) งานวิจัยเชิงคุณภาพ ขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีที่ส่งผลต่อรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) มนุษย์กับสังคม 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. มนุษย์กับสังคม 3 
2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
4. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
5. กฎหมายอาญา 3 
6. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
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7.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายสุทิน เลิศสพุง 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 342 หมู่ที่ 7 บ้านเอื้ออาทรเลย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2542 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2545 Master of Arts (M.A.) Sociology Banaras Hindu. 
University, India 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย  

(1) งานวิจัยเชิงปริมาณ ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด วิทยาเขตศรีล้านช้าง พ.ศ. 
2552 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) ความคิดทางการเมืองแนวสังคมวิทยา 
(2) พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครอง 
(3) มนุษย์กับสังคม 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 
2. พ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
3. มนุษย์กับสังคม 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
3. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
4. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
5. สหกิจศึกษา 9 
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8.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายองอาจ หนูทองแก้ว 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 8/34 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2549 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.
ม.) 

รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) การพัฒนาชุมชนและวัด 
(2) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
(4) การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 
2. เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
3. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
3. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
4. กฎหมายอาญา 3 
5. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
6. การสืบสวนและสอบสวน 3 
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8.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระปลัดสุริยา อาภาโค (รัตนญาติ) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัดพระนคร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2554 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2557 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(ร.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัยอ่ืน   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
2. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
4. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
5. กฎหมายปกครอง 3 
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8.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นางจินตนา กะตากูล 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 14/2 หมู่ 4 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2542 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช, ไทย 
2553 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(ร.ม.) 
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

4.1 งานวิจัย 
(1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) นโยบายต่างประเทศของไทย 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารรัฐกิจ 3 
4. ปัญหาการเมืองไทย 3 
5. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
3. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
4. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
5. สหกิจศึกษา 9 
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8.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร (โกละกะ) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัดชลเฉนียน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมาราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมาราช 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2554 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2557 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(ร.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัยอ่ืน   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พระไตรปิฎกศึกษา 1 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
2. ปรัชญาการเมือง 3 
3. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
4. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
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8.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ชือ่-นามสกุล  พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี (เพียรหมอ) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัดพระมหาธาตุ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมาราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมาราช 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2550 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2556 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศน.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัยอ่ืน   ไม่มี 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 
 4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
 4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
2. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
4. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
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9.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายพิเชฐ ศรีหล้า 
2. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 83 หมู่ 1 ต าบลสิงห์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2547 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2555 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การปกครอง มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ไทย 
2551 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศน.ม.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีด้านความคิดทางการเมืองของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

(2) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 

(3) นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
(2) การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.4 บทความทางวิชาการ ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
2. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
3. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
4. ปรัชญาสังคมและการเมือง 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
4. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
5. สหกิจศึกษา 9 
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9.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล จินดารัมย์ 
2. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 415 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2547 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.
ม.) 

รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) โครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 

(2) นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน่าโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 
(2) ระบบรัฐสภาไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.4 บทความทางวิชาการ - ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
2. ระบบรัฐสภาไทย 3 
3. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
4. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
3. ปรัชญาการเมือง 3 
4. กฎหมายปกครอง 3 
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9.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายชัชพงศ์  เทียมทันวณิช 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 11-13 ถนนรัตนเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2544 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ทฤษฎีและเทคนิค 
ทางรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2556 เกษตรศาสตรบัณฑิต 
(กษ.บ.) 

การจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2554 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สหวิทยาการเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) โครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร”ปีงบประมาณ 2558 

(2) นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 

(3) ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 

(4) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
บ้านห้องพอก อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร”ปีงบประมาณ 2559 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 
(2) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(3) ระบบรัฐสภาไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.4 บทความทางวิชาการ ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
3. ระบบรัฐสภาไทย 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
2. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
3. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
4. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
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9.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล ดร.ธมกร ทยาประศาสน์ 
2. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 122/2 ถนนสุริยาตร์ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
   จังหวัดอุบลราชธานี 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2524 การศึกษาบัณฑิต 

(กศ.บ.) 
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, ไทย 
2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศศ.ม.) 
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ไทย 
2557 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 
Political Science University of 

Hertfordshire, England 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

 4.1 งานวิจัย 
(1) โครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 
(2) นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนค้อเหนือ  อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 
(2) พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 
(2) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.4 บทความทางวิชาการ  ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 3 
2. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
3. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
4. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
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9.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล นายวรเชษฐ์ โทอ้ืน 
2. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 174 หมู่ 3 ต าบลทุ่งแต้ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2545 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2557 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) 

การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2553 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
 4.1 งานวิจัย 

(1) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร” ประจ าปีการศึกษา 2558 

(2) โครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโส่  อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 

(3) นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” ปีงบประมาณ 2558 
 4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(2) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ 

 4.3 หนังสือ/ต ารา 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.4 บทความทางวิชาการ ไม่มี 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
4. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
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10.1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์ 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 105 ม.5 บ้านหนองสรวง ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกรุงศรี 
   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 

2542 ประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 

เทคนิคการผลิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 
ไทย 

2558 รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2551 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศน.ม.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย    ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) สัมมนาศาสนากับการเมือง 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
3. กฎหมายอาญา 3 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 
5. กฎหมายลักษณะพยาน 3 
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10.2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายสถาพร วันนุกูล 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 220/1 บ้านสี่แยกสมเด็จ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2554 รัฐศาสตรบัณฑิต 

(ร.บ.) 
ทฤษฏีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, ไทย 

2555 ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(ศน.บ.) 

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2557 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ร.ม.) 

การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย   ไม่มี 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครองไทย 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครองไทย 3 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 
1. การสืบสวนและสอบสวน 3 
2. กฎหมายปกครอง 3 
3. การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 
4. เตรียมสหกิจศึกษา 2 
5. สหกิจศึกษา 9 
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10.3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน วงศ์เสาเนา) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 195 ม.5 วัดป่าไม้แดง ต าบลเหนือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2549 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2552 รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (รป.ม.) 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

4.1 งานวิจัย 
(1) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประจ าปี 
2555 

(2) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การกล่อมเกลาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 2558 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) รัฐศาสตร์เบื้องต้น  

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. ระบบรัฐสภาไทย 3 
3. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
4. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
5. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
6. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
7. พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 3 
8. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
2. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร ์ 3 
3. ปรัชญาการเมือง 3 
4. สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 
5. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 3 
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10.4 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  พระกษิดิศ สุทฺธจิตฺโต (นวเสรี) 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 84 วัดประชานิยม ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2550 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ไทย 
2552 รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (รป.ม.) 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ไทย 
4. งานวิชาการอื่นๆ 

4.1 งานวิจัย 
(1) ร่วมวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประจ าปี 
2555 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
(1) การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ  ไม่มี 

5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

1. รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองของไทย 3 
3. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
4. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 
5. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
6. พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 3 
7. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 
2. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
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3. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
4. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
5. การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
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10.5 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายสุรศักดิ์ พุทธา 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 387 หมู่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ 
2539 ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศน.บ.) 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ไทย 

2541 Master of Arts (M.A.) Sociology 
(Demography) 

Banaras Hindu 
University, India 

2554 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 

การจัดการภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลัยนครพนม, ไทย 

4. งานวิชาการอื่นๆ 
4.1 งานวิจัย  

(1) เรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประจ าปี 2555 
(ปี 2555) 

(2) เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาทฤษฎีการเมืองและจริย
ศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ปี 2558) 

(3) งานวิจัยร่วม เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
วิทยาลัย ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ปี 2554) 

(4) งานวิจัยร่วม เรื่อง บทบาทครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา (ปี 2554) 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

(1) ทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ 
4.3 หนังสือ/ต ารา  ไม่มี 
4.4 บทความวิชาการ 

(1) 83 ปีประชาธิปไตยในประเทศไทย วารสารพุทธวิทยาการ มมร.กาฬสินธุ์ (ปี 2558) 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) ISSN 2228-9720 
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน 

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. มนุษย์กับสังคม 3 
2. ไทยศึกษา 3 
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3. ระบบรัฐสภาไทย 3 
4. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 
5. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 
6. ทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
7. กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 3 
8. นโยบายต่างประเทศของไทย 3 
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 
10. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3 
11. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 3 
12. กฎหมายระหว่างประเทศ 3 
13. พลวัตการเมืองการปกครองไทย 3 
14. ทฤษฏีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 
2. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 
3. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 
4. การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
5. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : xxxxxxxxxx 
ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Political Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) 
  ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครอง) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government) 
  ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Government) 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
   เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ ....................................................... พ.ศ. .................... 

  เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ ................. 

3. สถานภาพของหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่  ก าหนดเปิดสอน เดือน ............................................. พ.ศ. ................. 
   หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน …สิงหาคม…  พ.ศ. … 2559 … 
   ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ...หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา...2554... 
   ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา...2553... 

4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดย ...คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่...2/2559...เมื่อวันที่ ...25... เดือน ...กุมภาพันธ์... พ.ศ. ... 2559 … 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ......../2559เมื่อวันที่ 
...... เดือน ...กรกฎาคม... พ.ศ. ... 2559 … 

5. แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้แก่............... 
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6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   เฉพาะในสถาบัน 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวดันครปฐม... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวดัยโสธร... 
   วิทยาเขต (ระบุ) ...วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์... 
   นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..................... 

7. รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
        หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
        หลักสูตรปริญญาตรี 5      หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
        อ่ืนๆ (ระบุ) ......................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ......................... 
        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) .................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
        รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
        รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
        รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
        เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
         เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
    ชื่อสถาบัน .................................................................. 
    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ............................ 
        เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

   ชื่อสถาบัน .................................... ประเทศ .............. 
   รูปแบบของการร่วมมือ 

          ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
          ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
          ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
        ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขา (เช่น ทวิปริญญา) 
        อ่ืนๆ (ระบุ) ............................. 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
        ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ครู อาจารย์ ปลัดอ าเภอ ต ารวจ ทหาร นักวิชาการศึกษา 
นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนและ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง  
        ภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
        องค์กรอิสระ ได้แก่ เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่
แสวงหาก าไร 
        อาชีพอิสระ ได้แก ่นักธุรกิจ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
   สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
   สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
   สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา ............................................. 
   สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา .............................................. 
   เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ) 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะ
และมีความเป็นเลิศในการปกครอง 
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม 
4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
   มีแผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
   มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
   มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ... 15 ... สปัดาห์ 
        ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ ............. สปัดาห์ 
        ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ ............. สปัดาห์ 
        ระบบอ่ืนๆ (ระบุรายละเอียด) .................................. 
 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 
      ............................................................................................................................. .............. 
 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        มีภาคฤดูร้อน  จ านวน … 3 … ภาค ภาคละ … 9 … สัปดาห์ 

       ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกติ 
       นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) ..เสาร์-อาทิตย.์........ 
 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
        เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
        เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

       ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่อาจารย์

ประจ าหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ ให้น าหน่วยกิตระดับอนุปริญญามาใช้
ในการเทียบโอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่อปีการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จ านวน 35   รูป/คน 
  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   จ านวน 49   รูป/คน 
  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย    จ านวน 49   รูป/คน 
  วิทยาเขตอีสาน      จ านวน 70   รูป/คน 
  วิทยาเขตล้านนา     จ านวน 105 รูป/คน 
  วิทยาเขตร้อยเอ็ด     จ านวน 105 รูป/คน 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง     จ านวน 70   รูป/คน 
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  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช    จ านวน 49   รูป/คน 
  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร    จ านวน 42   รูป/คน 
  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  จ านวน 42   รูป/คน 

 2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 
2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

        มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   155   หน่วยกิต 
   แบบศึกษาเต็มเวลา    ให้ศึกษาได้ไม่เกิน   8      ปีการศึกษา 
      ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8      ภาคการศึกษา 
   แบบศึกษาบางเวลา   ให้ศึกษาได้ไม่เกิน   ...........ปีการศึกษา 
      ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ...........ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร้างหลักสูตร ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  155  หน่วยกิต 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเฉพาะ    119 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  30 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาเอกการปกครอง  89 หน่วยกิต 
       รายวิชาบังคับเรียน  69 หน่วยกิต 
       รายวิชาเลือกเรียน  9 หน่วยกิต 
       รายวิชาสหกิจศึกษา  11 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
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 3.3 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระมหาปัญญา 

ปญฺ าวุฑฺโฒ, รศ. 
- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 

มหาวิทยาลัยเกริก, 2540 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2537 

3-1601-01015-03-1 

2 พระมหาอรุณ ปญฺ ารุโณ - รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์, 2546 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

- ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2541 

3-7209-00748-43-3 

3 พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

3-4401-00800-04-2 

4 ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2548 

- วท.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2546 

3-1902-00224-72-1 

5 นายสมชัย แสนภูมี - ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

1-4799-00119-44-9 
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- ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2554 

 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายมนตรี รอดแก้ว - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

1-3610-00020-88-1 

2 นายอาทิตย์ ชูชัย - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

1-3407-00085-55-1 

3 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ - ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553 

1-4209-00115-86-1 

4 นายบรรฑูร บุญสนอง - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541 

- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), วทิยาลัยครู
จันทร์เกษม, 2525 

3-1018-01350-28-4 

5 ดร.พนัด ด้วงติลี - Ph.D. (Political Science), Magadh 
University, India, 2554 

- ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม), 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539 

3-4808-00230-82-6 

 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. - Ph.D. (Political Science), California 3-3205-00811-94-8 
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(แม้น คุปตร สี/ทองวิจิตต์)  University Los Angeles, USA, 2557 
- Ph.D. (Public Administration), 

Magadh University, India, 2555 
- ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและ

เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกริก, 2546 
- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2543 

2 พระปลัด สุรศักดิ์ 
ปุณฺณวุฑฺโฒ 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

3-8699-00077-96-0 

3 พระครูอรรถจริยานุวัตร, 
ดร. (ศรีทอง) 

- ปร.ด. (ประชากรศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 

- น.บ. (นิติศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542 

 

3-4506-00039-79-1 

4 พระมหาไพสิฐ อภิชาโน 
(จะโต) 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

1-5299-00318-38-6 

5 นายเจริญ ทุนชัย - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2540 

- ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547 

3-7402-00225-34-1 
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 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูวินัยธรวรชัด 

ปยุตฺโต (ทะสา) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 

3-4405-0031-437-4 

2 นายอาทิตย์ ผ่านพูล - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2555 

- ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2544 

3-4016-00270-45-1 

3 นายอภิชิต เหมือยไธสง - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง, 2552 
- รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

3-4018-00415-23-1 

4 ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2525 

3-3498-00140-46-0 

5 นางสาวณฐอร เจือจันทร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

3-4014-00052-68-9 
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 5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 จ.ส.อ.วรยุทธ 

สถาปนาศุภกุล 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

3-5099-00765-47-8 

2 นายวิราษ ภูมาศรี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541 

3-4607-00366-46-7 

3 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, 
ดร. 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา), 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง
, 2558 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2542 

3-4607-00983-75-0 

4 นายมงคลชัย สมศรี - ร.ม. (การเมืองและการปกครอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 

3-5605-00274-81-9 

5 พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

5-4701-00051-05-4 
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 6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ 

(บุญทอง) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2553 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 

3-330-800133-94-5 

2 นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546 

3-4501-01081-16-3 

3 นางสาวมัทนา พันทวี - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2544 

3-4599-00133-65-1 

4 นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 

- วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม), 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2541 

3-450-100542-74-4 

5 นางสาวจุรี สายจันเจียม - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

- ศศ.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543 

3-6704-00360-46-1 

 
 
 



13 
 

 7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ 

(วิสุทธิ์) 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

3-4308-00144-73-4 

2 จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2548 

3-4203-00506-10-5 

3 นายเกษม ประพาน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2552 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2546 

3-4117-00884-28-1 

4 นางวีรนุช พรมจักร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2548 

5-4009-0000-501-4 

5 นายสุทิน เลิศสพุง - M.A. (Sociology), Banaras Hindu 
University, India, 2549 

- ศน.บ. (สังคมวิทยา), สภาการศึกษามหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, 2532 

3-1014-02114-23-4 
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 8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายองอาจ หนูทองแก้ว - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552 
- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

3-8006-00735-16-5 

2 พระปลัดสุริยา อาภาโค 
(รัตนญาติ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

3-8014-00331-88-6 

3 นางจินตนา กะตากูล - ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง
, 2553 

- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542 

3-8001-01173-94-3 

4 พระครูธรรมธรสมพงษ์ 
อุชุจาโร (โกละกะ) 

- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2554 

1-8014-00008-29-9 

5 พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี 
(เพียรหมอ) 

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2556 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2550 

3-3015-00711-33-2 
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 9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นายพิเชฐ ศรีหล้า - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (การปกครอง), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2555 

- ศน.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2547 

3-3501-00454-64-1 

2 นายณัฐพล จินดารัมย์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 

3-3107-00343-92-1 

3 นายชัชพงศ์ เทียมทันวณิช - ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554 

- กษ.บ. (การจัดการการเกษตร), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

3-8205-00055-52-9 

4 ดร.ธมกร ทยาประศาสน์ - Ph.D. (Political Science), University 
of Hertfordshire, UK, 2557 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2552 

- กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2524 

3-6599-00445-72-3 

5 นายวรเชษฐ์ โทอ้ืน - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 

3-4018-00295-47-3 
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 10) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับเปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ว่าทีร่้อยตรีสอาด 

ภูนาสรณ์ 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2558 

- ปทส. (เทคนิคการผลิต), สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน, 2542 

3-4612-00333-48-0 

2 นายสถาพร วันนุกูล - ร.ม. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2557 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555 

- ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 

2-4613-00017-20-4
  

  

3 พระครูวรจิตตานุรักษ์ 
(สงวน ปาลจิตฺโต) 
วงศ์เสาเนา 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2549 

3-4302-00312-32-5 

4 พระกษิดิศ สุทฺธจิตฺโต 
(นวเสรี) 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2552 

- ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550 

5-5501-00023-68-8 

5 นายสุรศักดิ์ พุทธา - รป.ม. (การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน), 
มหาวิทยาลยันครพนม, 2554 

- M.A. Sociology (Demography), Banaras 
Hindu University, India, 2541 

- ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2539 

2-3410-00002-93-8 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
   มี (ระบุว่าเป็นการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) .. ฝึกงาน และ สหกิจศึกษา 
.. 
   ไม่มี 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
   มี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย ... โครงงาน ... 
  ไม่มี 
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หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
 - มีภาวะผู้น า คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 - มีความรู้ มีทักษะและความสามารถทางการปกครอง ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 - รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ  
 - สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในด้านการปกครอง 
 - สามารถเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ากับแนวคิด ทฤษฎีทางด้านการปกครอง 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ........ ด้าน (ระบุ) ...................................... 

3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่แสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
   มี 

  ไม่มี 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   เกณฑ์ข้ันต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ) ............................... 

  เกณฑ์อ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบุ) ..............................................  

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ภาคทฤษฎีมีการทดสอบความรู้โดยการท าแบบทดสอบ
ประมวลความรู้และทดสอบทักษะในภาคปฏิบัติก่อนส าเร็จการศึกษา 
   ไม่มี 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 
       เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

      ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ... 2.00 ... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3.2 อนุปริญญา – มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 
      มี  เงื่อนไข (ระบุ) ................................    
      ไม่มี 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   มี (ระบุ) 
  (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
  (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  ไม่มี 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

  มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  (3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
  (4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
  (6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร เช่น 
   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน าแนวปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น 
   คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 

 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตอย่าง
เพียงพอ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 

3. การบริหารคณาจารย์ เช่น 
   มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสูตร 
   มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
   มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (ระบุ) 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากนีต้้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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6. การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) 
 ส าหรับความต้องการนักปกครอง คาดว่าจะมีความต้องการก าลังคนด้านนี้สูงมาก เนื่องจากปัจจุบัน
ไดม้ีการกระจายอ านาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีนักปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การน าพาสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความสุข โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี ถึงดีมาก  

7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 13 ตัวบ่งชี้
ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 
 7 . 2  ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น มาต รฐ านคุณวุฒิ ร ะดั บปริญญตรี ส า ขา /ส าขา วิ ช า 

….............................จ านวน .................... ตัวบง่ชี้ 
   7.3 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ….1... ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
 1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 
    การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 

  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
  การสอบถามจากนักศึกษา 

 1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน การตรง

ต่อ  เวลา ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อ
การสอน 
  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น 
   ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

  ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
  ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
   การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณบดี 
  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ......................... 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

ลงชื่อ 
(พระราชบัณฑิต) 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วันที่ xx เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 



 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือให้เหมาะสมกับมาตรฐานทางวิชาการและการบริหารงานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและเพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้
ออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัด หรือแย้ง หรือสอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 “วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“คณะ” หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษายังไม่เข้า 
 สังกัดคณะ ให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการท า
 หน้าที่คณบด ี

 “ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ ใช้ เป็นที่จัด
การศึกษานอกเขตพ้ืนที่ แต่ไม่ใช่ศูนย์การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

 “วิทยาลัยศาสนศาสตร์” หมายถึง สถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดเทียบเท่าคณะ
   เพ่ือจัดการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “ภาควิชา” หมายถึง ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 “หัวหน้าภาควิชา” หมายถึง หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา  



๒ 
 

        ต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อา จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ส า ข า วิ ช า ต่ า ง ๆ ที่

มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 “หัวหน้าศูนย์การศึกษา” หมายถึง ผู้บริหารผู้ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ที่อธิการบดีมอบหมาย

งาน 
 “นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 
   วิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและ
หรือให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ๖.๑ คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๖.๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการ
สอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการก าหนด 
 ๖.๑.๒ เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
 ๖.๒ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๖.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 ๖.๔ ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 ๖.๕ ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ 
 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการ
ก าหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๘ การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาภาค
ปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๘.๑ การศึกษาภาคปกติใช้ระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็น  
๒ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ การศึกษา
ภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 ๘.๒ การศึกษาภาคพิเศษและการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 

ข้อ ๙ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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 ๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๙.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๙.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ข้อ ๑๐ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๑ เวลาเรียน 
  ในแต่ละรายวิชานักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
หนึ่งภาคการศึกษา หรือได้ปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้ สอนก าหนดจึงจะมีสิทธิ
เข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นคณบดี,ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบอ านาจอ่ืนได้สอบสวนแล้วเห็นว่า
การมีเวลาเรียนไม่ครบตามก าหนดนี้ เนื่องมาจากเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 ข้อ ๑๒ การเทียบชั้นปีของนักศึกษา 
  ให้เทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจากจ านวนหน่วยกิต ที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๓ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือก
เสรีโดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
 ๑๓.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อ่ืนและสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีมีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
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 ๑๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะหมายถึงวิชาแกนวิชาเฉพาะด้านวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมดังนี้ 
 ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า ๙๕ หน่วยกิต 
 ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
 ๑๓.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิตในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิตและให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
 ๑๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีหมายถึงวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ทั้งนี้นักศึกษา
ต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด ๓ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ ๑๔ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๕.๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาจได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี/
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 
๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ ๑ สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ๑๕.๒ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้อง
เสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๑๕.๓ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถ้า
รายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน ต้องสอบรายวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ได้ หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๖ จ านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
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 ๑๖.๑ นักศึกษาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนจะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัย 
 ๑๖.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 ๑๖.๓ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
 ๑๗.๑ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยและช าระค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมตามปกติ 
 ๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ
และไม่มีผลการเรียน การบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกว่า “AUD” 
เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 ๑๗.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการก าหนด และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 ๑๘.๑ ในรายวิชาที่มีการประเมินผลว่าสอบได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ าใน
รายวิชานั้นอีก ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องเป็นรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ เท่านั้น 
 ๑๘.๒ นักศึกษาที่สอบรายวิชาศาสนาบังคับหรือรายวิชาเอก ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C 
จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะสอบได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป ส่วนรายวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่
รายวิชาบังคับและนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือจะเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
 ๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ านวยการ/
หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและต้องน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป
รวมในการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๑๙ ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ภารกิจและหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือก ากับดูแลให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๓ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ แห่งระเบียบนี้ 
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 ข้อ ๒๐ การเก็บค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบทุกประเภท ได้แก่ 
 ๒๑.๑ การสอบย่อย เป็นการทดสอบในระหว่างการศึกษาของแต่ละรายวิชา การก าหนดเวลา 
จ านวนครั้ง และวิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
 ๒๑.๒ การสอบระหว่างภาค เป็นการทดสอบในระหว่างการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยมีการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า การก าหนดเวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
 ๒๑.๓ การสอบปลายภาค เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาที่สอนจบหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในภาคการศึกษานั้น การก าหนดเวลาและวิธีการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใดให้ถือว่าได้ค่าระดับคะแนนศูนย์ (๐) เว้นแต่ในการสอบครั้ง
นั้น ผู้ขาดสอบจะได้แจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยภายใน ๕ วันท าการ
นับจากวันที่ขาดสอบ เพ่ือนายทะเบียนมหาวิทยาลัยจะได้ท ารายงานเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/
หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาให้การสอบครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ 
 ข้อ ๒๒ การคิดคะแนนในแต่ละภาคการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ ารายวิชาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ข้อ ๒๓ ระบบการประเมินผล 
 ๒๓.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กระท าเป็นระดับขั้น ซึ่งมีความหมาย
และค่าระดับคะแนนโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกรด ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 ๘๐-๑๐๐ A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐๐ 
 ๗๕-๗๙ B+ ดีมาก  (Very good) ๓.๕๐ 
 ๗๐-๗๔ B ดี  (Good) ๓.๐๐ 
 ๖๕-๖๙ C+ ค่อนข้างด ี (Above average) ๒.๕๐ 
 ๖๐-๖๔ C พอใช้  (Average) ๒.๐๐ 
 ๕๕-๕๙ D+ อ่อน  (Below average) ๑.๕๐ 
 ๕๐-๕๔ D อ่อนมาก (Poor) ๑.๐๐ 
 ๐-๔๙ F ตก  (Fail) ๐ 

 
 ๒๓.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือค่าระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น 
ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
 ๒๓.๒.๑ AUD (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณี
พิเศษและไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๓.๒.๒ I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 
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 ๒๓.๒.๓ S (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่าน
วิชานั้น 
 ๒๓.๒.๔ U (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อเปลี่ยน U ให้เป็น S 
 ๒๓.๒.๕ W (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ 
 ๒๓.๓ การให้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระท าในกรณีที่เป็นรายวิชา
ที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามระดับคะแนน 
 ๒๓.๔ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น
รายวิชาตามข้อ ๑๘.๒ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชา
นั้น 
 ๒๓.๕ การให้ F นอกจากข้อ ๒๓.๓ จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๓.๕.๑ นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
 ๒๓.๕.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
 ๒๓.๕.๓ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ ๘๐ ในรายวิชานั้น 
 ๒๓.๕.๔ นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๓.๖ การให้ AUD ในรายวิชาใดจะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๓.๗ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๓.๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ แต่ไม่สามารถเข้าสอบได้เพราะป่วย 
โดยต้องยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา และได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
 ๒๓.๗.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 ๒๓.๗.๓ นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชายังไม่สมบูรณ์และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
 ๒๓.๗.๔ นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ต้องด าเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ 
I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F 
โดยอัตโนมัติ 
 ๒๓.๘ การให้ S หรือ U ในรายวิชาใดจะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วย
กิต แต่ภาควิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน 
 ๒๓.๙ การให้ W ในรายวิชาใด จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว 
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๒๓.๙.๑ นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือ ลาพักการศึกษาหลังจากเวลาที่ได้
ก าหนดไว้และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ๒๓.๙.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๒๔ การค านวณค่าระดับคะแนน 
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 ๒๔.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ค านวณจาก
รายวิชาที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
 ๒๔.๒ ส าหรับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ F ให้บันทึกผลการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาและ
น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาค านวณในค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
 ๒๔.๓ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วย 
กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 ๒๔.๔ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ  
 ๒๔.๔.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Semester Grade Point Average = 
SEM-GPA) ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
จ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ 
 ๒๔.๔.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = CUM-
GPA) ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของหน่วย
กิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด 
 

หมวด ๕ 
สถานภาพและการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ข้อ ๒๕ สถานภาพนักศึกษา 
 ๒๕.๑ นักศึกษาที่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่ามีสถานภาพเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒๕.๒ นักศึกษาภาคปกติมี ๒ สถานภาพ คือ 
 ๒๕.๒.๑ นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
หรือนักศึกษาที่สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๒๕.๒.๒ นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ ถึง ๑.๙๙ 
 ข้อ ๒๖ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 ๒๖.๑ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา 
 ๒๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้น าผลการศึกษาภาคฤดู
ร้อนไปรวมกับผลการศึกษาภาคปกติในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพ่ือการจ าแนก
สถานภาพนักศึกษา 
 ๒๖.๓ นายทะเบียนต้องแจ้งสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ให้นักศึกษาที่มีสภาพเช่นนั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๒๗ การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 ๒๗.๑ มรณภาพ หรือ ตาย 



๙ 
 

 ๒๗.๒ ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษาให้ลาออก 
 ๒๗.๓ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๖ 
 ๒๗.๔ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา 
 ๒๗.๕ มีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศึกษาแต่ยังมีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบ
ตามหลักสูตร หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐  
 ๒๗.๖ ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๒๗.๗ ถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรือถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๒๗.๗.๑ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็น
ปีแรก 
 ๒๗.๗.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕ ในสองภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน 
 ๒๗.๗.๓ เป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๑.๘๐ เป็นเวลาสอง
ภาคการศึกษาท่ีมีการจ าแนกสถานภาพต่อเนื่องกันหรือเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ครบ ๔ ภาคการศึกษา ที่มีการ
จ าแนกสถานภาพต่อเนื่องกัน แล้วยังไม่พ้นสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ 
 ๒๗.๗.๔ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการลาพักการศึกษา 
 ๒๗.๗.๕ ลาพักการศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ 
 ๒๗.๗.๖ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเพราะการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ๒๗.๗.๗ ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
 ข้อ ๒๘ เพ่ือแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องการลาออกพร้อมด้วยใบ
ปลอดพันธะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้า
ศูนย์การศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษารายงานสภาวิชาการทราบ 
 

หมวด ๖ 
การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขออนุมัติการลาพักการศึกษาต่อคณบดี โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากวันเปิดเรียนของภาคการศึกษา
นั้น และสามารถลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษายังมีความจ าเป็นที่
จะต้องลาพักการศึกษาต่อ ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ 
 ข้อ ๓๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 



๑๐ 
 

 ๓๑.๑ ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากสภาวิชาการ 
 ๓๑.๒ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 ๓๑.๓ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่ งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
 ๓๑.๔ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
 ๓๑.๕ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย หรือมีความจ าเป็นส่วนตัวที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ ๓๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๓๒.๑ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ๓๒.๒ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๐ ยกเว้นนักศึกษาทีข่อลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๑.๒ 
 ๓๒.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือ
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนมหาวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ ๓๓ การสั่งพักการศึกษา 
 ๓๓.๑ นักศึกษาอาจถูกสั่งพักการศึกษาได้ในกรณีที่ประพฤติทุจริตในการสอบหรือประพฤติ
ผิดวินัยนักศึกษา 
 ๓๓.๒ การสั่งพักการศึกษาตามข้อ ๓๓.๑ จะสั่งพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
 ๓๓.๓ การสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระท าผิด
นั้น โดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลา
การศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 
 ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษา อาจ
อุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๓๔.๑ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบ
ค าสั่งลงโทษ 
 ๓๔.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
 ๓๔.๓ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ
มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ค าวินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้ อุทธรณ์ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 
 

หมวด ๗ 
การขอลด ขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 



๑๑ 
 

 ข้อ ๓๖ การขอลด ขอเพ่ิม หรือขอเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และน าความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ ารายวิชามาประกอบการพิจารณาแล้วแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 ข้อ ๓๗ การขอลด หรือขอเพ่ิมรายวิชาที่จะเรียนให้กระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกของการศึกษาภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบรายงาน
ผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๘ การขอลดรายวิชา การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๓๙ การขอเพิกถอนรายวิชา 
 ๓๙.๑ การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในสัปดาห์ที่ ๙ ของภาคการศึกษาหรือภายใน
สัปดาห์ที่ ๓ ของการศึกษาภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผล
การศึกษา 
 ๓๙.๒ การขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่ก าหนดจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะขอเพิกถอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอเพิกถอนก่อนวันสอบไล่วันแรกประจ าภาคการศึกษา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากคณบด ี
 ข้อ ๔๐ การเทียบความรู้ การเทียบรายวิชา การโอนหน่วยกิต การรับโอนนักศึกษา และการศึกษา
ข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
 

หมวด ๘ 
การย้ายวิทยาเขต การย้ายคณะ และการเปลี่ยนสาขาวิชา 

 ข้อ ๔๑ การย้ายวิทยาเขต 
 ๔๑.๑ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ หรือ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาเขต วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาใด จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขต วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานั้น 
 ๔๑.๒ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษา ณ วิทยาเขต วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาอ่ืน เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีส่ภาวิชาการก าหนด 
 ข้อ ๔๒ การย้ายคณะ 
 ๔๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอย้ายคณะ 
 ๔๒.๑.๑ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๔๒.๑.๒ ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
 ๔๒.๑.๓ จะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับ
ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกมหาวิทยาลัยให้พักการศึกษา 
 ๔๒.๒ ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ และอยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์
การศึกษาทีเ่กี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้นๆ  
 ๔๒.๓ การขอย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระท าก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 



๑๒ 
 

 ๔๒.๔ นักศึกษาที่ย้ายคณะ จะต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาอย่างน้อย ๔ ภาค
การศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 ๔๒.๕  รายวิชาที่นักศึกษาย้ายคณะได้ศึกษามา ถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่ย้าย
เข้าศึกษาใหม่ก็ตาม ให้น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 
 ข้อ ๔๓ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
 ๔๓.๑ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวตลอดการเป็นนักศึกษา 
 ๔๓.๒ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระท าก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
 ๔๓.๓ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับอนุมัติจากคณบด ี
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๔๔ การขอจบการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีสิทธิยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอจบการศึกษาต่อนายทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๕ การให้ปริญญา 
 ๔๕.๑ นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๕.๑.๑ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาและได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ๔๕.๑.๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือสอบผ่านหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพื่อทดแทน 
 ๔๕.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ 
 ๔๕.๑.๔ ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ๔๕.๑ .๕  นั กศึ กษาที่ เ ป็ นชาวต่ า งประ เทศที่ มี คุณสมบั ติ ครบถ้ วนตามข้ อ 
๔๕.๑.๑,๔๕.๑.๓ และ ๔๕.๑.๔ แต่ไม่ได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก ต้องท ารายงานเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการก าหนด 
 ๔๕.๒ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๕.๑ ให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แล้วแจ้งให้นาย
ทะเบียนมหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อสภาวิชาการเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ข้อ ๔๖ การขอรับปริญญา 
  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๕ จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา
ต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาค
การศึกษานั้น 
 ข้อ ๔๗ การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๗.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



๑๓ 
 

 ๔๗.๑.๑ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๖ ปี 
 ๔๗.๑.๒ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
 ๔๗.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนน D หรือ F และไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ๔๗.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๗.๒.๑ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๖ ปี 
 ๔๗.๒.๒ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
 ๔๗.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนน D หรื F และไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ๔๗.๓ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๔๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ 
 ๔๘.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปี
การศึกษาเดียวกัน 
 ข้อ ๔๙ พิธีประทานปริญญา 

พิธีประทานปริญญาจะจัดให้มีปีละ ๑ ครั้ง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร 

 ข้อ ๕๐ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
 ๕๐.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๕๐.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๕๐.๓ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 ๕๐.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ ๕๑ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๕๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ให้ใช้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา หรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ .............................................. พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(..................................................) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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