หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ก

คำนำ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” อีกทั้ง
เสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถทางรัฐ ศาสตร์แบบบูรณาการให้ส อดคล้องกับศาสตร์พระราชาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 และมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยพื้นฐาน
การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้ฝึกภาคสนามใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์ และหน่วยงานอื่น ๆ หรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาตรี รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ตามระเบียบวิธีทางวิชาการ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้
บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ข

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป .......................................................................................................................................... 1
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร .................................................................................................................... 7
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร .................................................. 12
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ............................................................................ 68
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ............................................................................................... 92
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ ......................................................................................................................... 95
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ............................................................................................................. 96
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ............................................................... 103
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร......................................................................................................... 105
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร................................................. 116
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ............................................................. 122
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ................................................................................. 126
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 .......... 128
ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 ......................................................................................................................................................... 143

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

1

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25491861105557
: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
: Bachelor of Political Science Program in Government

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
: ร.บ. (การปกครอง)
: Bachelor of Political Science (Government)
: B.Pol.Sc. (Government)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
137 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2563
6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 มติที่ 58/2563 เมื่อวันที่
27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ด้านการปกครอง บริหาร นโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ
8.1 องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร อนุศาสนาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
8.2 องค์การภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบัน การเงิน เจ้าหน้ า ที่
บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน
8.3 องค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่
แสวงหากำไร
8.4 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้า UN, IMF, UNDP, สำนักงานเลขาธิการ ASEAN
8.5 องค์การคณะสงฆ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศาสนพิธีกร
พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา
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9. ชื่อ ฉายา/นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่จบ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.

1-3610-00020-xx-x

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2.

1-3407-00085-xx-x

อาจารย์

นายอาทิตย์ ชูชัย

3.

1-4209-00115-xx-x

อาจารย์

นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์

4.

3-4808-00230-xx-x

5.

3-2502-00117-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)
อาจารย์

ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ ฉายา/นามสกุล
นายมนตรี รอดแก้ว

นายพนัด ด้วงติลี

นางณฐภัทร อยู่ประไพ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ปร.ด.
- รป.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- บธ.บ.

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
การเมือง
นโยบายและการวางแผนสังคม
ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2554
2552
2556
2552
2557
2553
2562
2542
2539

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่
เข้าถึงกันอย่างรวดเร็วทั้งโลก ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็เกิดความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เทคโนโลยีด้าน ICT ยิ่งมีผลต่อการเรียนการสอนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียนในปัจจุบัน เป็น
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น พร้อมกับการรองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand
4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ตลอดจนน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความปรองดองและ
ลดความขัดแย้ง สร้างบุคลากรด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถยืนหยัดในสภาพการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากข้ อ 11.1 เป็ น ผลให้ ส ั ง คมและวั ฒ นธรรมเกิ ด การเปลี ่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มความร่ว มมือในภูมิภ าคที่มีความแตกต่างกันในทางสังคมและ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงการปกครองในต่างประเทศ สถานการณ์ความขัดแย้ง และการรุกคืบของ
ทุนต่างชาติ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถ
สร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับตนเองเข้า กับสภาพของความเปลี่ยนแปลงได้ โดยยังคงไว้ซึ่งความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติที่ดี
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ด้วยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก โดยมุ่งหวัง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตร มุ่งเน้นการบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความประพฤติที่ดี เคารพกฎกติกาสากล และหลักสิทธิมนุษยชนสากล สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา อีกทั้งมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความประพฤติที่ดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงจะเป็นไปเพื่อ
สนองตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ
การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือวิธีอื่น ๆ ตามบริบทของหลักสูตร
2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและการวิจัย เพื่อให้ผู้
ศึกษารู้จักการค้นคว้าและทำการวิจัยขั้นพื้นฐาน
3) ด้านบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของหลักสูตร
และมหาวิทยาลัย การอภิ ป รายหรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือ
ปาฐกถาตลอดจนสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น
4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามบริบทของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ การจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยม และ
การจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) ด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูร ณาการเพื่อ ให้ มีค ุณลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ช าติและความต้ องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีหน้าที่ส ำคัญในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งการ
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ให้บริการสอนเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน เนื้อหาสาระ
รายวิชา ประมวลการสอน แผนการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิและข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมดูแล และบริหารจัดการหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติส อดคล้ องกับ ปรัช ญาของมหาวิท ยาลัยว่ าด้ว ย “ความเป็นเลิ ศทางวิช าการตามแนว
พระพุทธศาสนา” อีกทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถทางรัฐ ศาสตร์แบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวิ จ ั ย พื ้ น ฐาน การบริ ก ารวิ ช าการ การทำนุ บ ำรุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการบริ ห ารจั ด การ รวมทั ้ ง สนั บสนุ น ให้ ฝ ึ ก ภาคสนามในหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์ และหน่วยงานอื่น ๆ หรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
ตรี รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ตามระเบียบวิธีทางวิชาการ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมื อง
ระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกั บความมุ่งหมายทางการศึ กษาและปรัช ญาของ
หลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีทักษะทางปัญญาและการคิดอย่างเป็นระบบ
พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม
และจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อ ผลิตบัณฑิต ทางด้านรัฐ ศาสตร์ มีว ิส ัยทัศน์ เข้าใจปัญหาสังคมและสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
5. เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการ
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1.4 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ได้กำหนดความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ไว้ดังนี้
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ
กฎหมาย ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สามารถ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รู้และเข้าใจในหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนา
2 นักศึกษารู้และเข้าใจในกระบวนการศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย สามารถ
บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลทางด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ
3 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัย สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาทางสังคม
โดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทาง
รัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการสื่อสารภายใน
องค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร หรือสามารถศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
หลักสูตร เพื่อศึกษาวิจัยความ
หลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานการวิจัยหลักสูตรรัฐศาสตร
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
บัณฑิต พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. - สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
2563
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
- โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร - จำนวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
บัณฑิต พ.ศ. 2563จัดประชุมเชิง ดำเนินงานของหลักสูตร
ปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดและ - รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี - รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา เปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เศรษฐกิจ
ตรี พ.ศ. 2558
และสังคม
- ติดตามความคาดหวังของสังคม
จากผู้ใช้บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. ด้านการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การประเมินการเรียนการสอน มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบของ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สรรหาอาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร
3. การบริหารทรัพยากรการเรียน - ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ
การสอน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
เช่น เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคำสอน หรือตำรา
และการวิจัย
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานการประเมินตนเองโดยผู้สอน
ผู้เรียน และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
- รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รายชื่อและประวัติของอาจารย์พิเศษ

- จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน มี
ความพร้อม
- Zoom Meeting, Microsoft Teams,
Google Classroom
- Web page, Web Sites ของหลักสูตร
- E-learning ของอาจารย์
- Google scholar

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

11
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
4. การบริหารบุคลากร
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาจารย์ตาม
พันธกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
- ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กับหลักสูตร
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้
คำปรึกษาและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
- ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรมของ
หลักสูตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
6. ความต้องการของ
- ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ เน้นพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
- สำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาจารย์ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
- รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา
- ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่
- แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรต่าง ๆ

- มีระบบให้คำปรึกษาและการจัดการข้อ
ร้องเรียน
- มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
- มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้

- มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ผลสำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
- ความพึงพอใจนักศึกษาปีสุดท้าย
- การสำรวจการมีงานทำของนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.30 น.
การศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษนอกเวลาราชการหรือ
เวลาทำการของมหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ และการจัดการศึกษาภาคพิเศษจะต้องให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานเช่นเดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ และมีกำหนดระยะเวลาการศึกษาและหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นไปตามที่สภาวิชาการ
กำหนด โดยทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา
2.3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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2.3.4 ทักษะการใช้ตัวเลขและเทคโนโลยี
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาใหม่ รวมทั้งการ
แนะนำหลักสูตร การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในหลักสูตร และการบริหารเวลาใน
การศึกษาขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
คำแนะนำแก่นักศึกษา และการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การ
ติดตามผลการเรียนและการให้คำปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
2.4.4 การจัดกิจกรรมโครงการด้านการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสอดแทรก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน
2.4.5 การจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
งบประมาณตามแผน
จำแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี* ดังนี้ (หน่วย : บาท)
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
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 = 25,000 บาท
*หมายเหตุ: ถั่วเฉลี่ย
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (หลักสูตรปรับปรุง 2563)
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.1.1) รายวิชาบังคับเรียน
2.1.2) รายวิชาเลือกเรียน
2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง
2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน
2.2.2) รายวิชาเลือกเรียน
2.2.3) รายวิชาการฝึกภาคสนามหรือ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

137 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
101 หน่วยกิต
30
หน่วยกิต
24
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
71
หน่วยกิต
54
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
8
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ดังนี้
1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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1.3) กลุ่มวิชาภาษา
12
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6

รหัสวิชา
GE1001

GE1002
GE1003
GE1004
GE1005
GE1006
GE1007
GE1008
GE1009
GE1010

รหัสวิชา
GE2001

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
น (บ-ป-ต)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 (3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance
พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Politics and Government of Thailand
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
Concepts of Philosophy and Sciences
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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3 (3-0-6)
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GE2002
GE2003
GE2004
GE2005
GE2006
GE2007

รหัสวิชา
GE3001
GE3002
GE3003

GE3004
GE3005
GE3006
GE3007
GE3008

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solution
มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
Man, Civilization and Religion
ชีวิต ความสุข ความตาย
Life, Happiness and Death
ความเป็นผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
Psychology and Modern Life
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

น (บ-ป-ต)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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GE3009
GE3010

รหัสวิชา
GE4001

GE4002
GE4003
GE4004
GE4005
GE4006
GE4007

ASEAN Languages and Cultures
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
Buddhism and Learning Skill Development
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
Program Application for Digital-Age Careers

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

น (บ-ป-ต)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 101 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
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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BU5003
BU5004
BU5005
BU5006
BU5007
BU5008

BU5009
BU5010
BU5011
BU5012
BU5013
BU5014
BU5015
BU5016
BU5017
BU5018

พระไตรปิฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
พระไตรปิฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Buddhist Research
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
ศาสนศึกษา
Religious Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
English for Buddhism Propagation
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Information Technology for Buddhism Propagation
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Buddhism, Science and Technology
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
Buddhism and Globalization
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
Buddhism in the Contemporary Thai Society
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
SO2101
SO2102
SO2103
SO2104
SO2105
SO2106
SO2107
SO2108
SO2109
SO2110
SO2111
SO2112
SO2113
SO2114
SO2115

2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 71 หน่วยกิต
2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน 54 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Thai Sangha Administration
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections
รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
Politics in Buddhist Approach
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Science Research Methodology
แนวคิด ทฤษฎี และวาทกรรมทางการเมือง
Concepts, Theories and Political Discourses
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายอาญา
Criminal Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Law trial
กฎหมายปกครอง
Administrative Laws
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
Introduction to Public Administration
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Politics and Local Administration
ปรัชญาการเมือง
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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น (บ-ป-ต)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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SO2116
SO2117
SO2118

SO2119
SO2120
SO2121

Political Philosophy
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Introduction to International Relations
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
English for Political Science
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Government and Politics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2.2) รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Thai Politics
การเคลื่อนไหวทางสังคม
3 (3-0-6)
Social Movement
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
Politic, Economy, Society of Thailand

SO2122
SO2123
SO2124
SO2125
SO2126
SO2127
SO2128
SO2129
SO2130

ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์การพัฒนา
The King’s Philosophy Development Strategy
การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management
สัมมนาศาสนากับการเมือง
Seminar on Religion and Politics
เศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economy
พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
Multicultural in Thai Society
การสืบสวนและสอบสวน
Investigation
การเมืองกับกฎหมายมหาชน
Politics and Public Law
กฎหมายระหว่างประเทศ
International Laws
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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SO2131

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management and Development
SO2132
ระบบบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Public Administration Systems
SO2133
พลเมืองกับจิตสาธารณะ
3 (3-0-6)
Citizenship and Public Consciousness
SO2134
การสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Communication
SO2135
การเขียนและการสืบค้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Wring and Searching in Political Science
SO2136
ศาสนพิธีการศึกษา
3 (2-2-5)
Ordinance Study
SO2140
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคกลาง
3 (3-0-6)
Social History and Cultural of Local Community in
Central Thailand
2.2.3) รายวิชาฝึกภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
8 หน่วยกิต
SO2137
เตรียมฝึกภาคสนาม
2 (2-0-4)
Preparation of Field Specification
SO2138
การฝึกภาคสนาม
6 (0-270-0)
Field Specification
SO2139
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
6 (0-0-270)
Undergraduate Thesis
***นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชา SO2138 หรือ SO2139 ได้ ในกรณีเลือกลงรายวิชา SO2139
นักศึกษามีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ของทางหลักสูตร
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ
หมายเหตุ : ความหมายของระบบรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
=
GE
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
=
GE1xxx
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
=
GE2xxx
- กลุ่มวิชาภาษา
=
GE3xxx
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
=
GE4xxx
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
=
BU5xxx
คณะสังคมศาสตร์
=
SO
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
=
SO1xxx
- ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
=
SO2xxx
- สาขาวิชาการปกครอง
=
SO21xx
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 จำนวนชั่วโมงที่นักศึกษาต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองนอกเวลา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
SO2102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
GExxxx วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5005 พุทธวิถีไทย
SO2105 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
SO2115 ปรัชญาการเมือง
SOxxxx วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5005 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
SO2108 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
SO2112 กฎหมายปกครอง
SO2113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
GExxxx วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
21

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

25
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3
3
0
6
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
3
0
6
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
3
0
6
SO2110 กฎหมายอาญา
3
3
0
6
SO2116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3
3
0
6
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
รวม
21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3
3
0
6
SO2103 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3
3
0
6
SO2104 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3
3
0
6
SO2107 แนวคิด ทฤษฎี และวาทกรรมทางการเมือง
3
3
0
6
SO2111 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3
3
0
6
BUxxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
BUxxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
รวม
21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
SO2106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2109 กฎหมายลักษณะพยาน
SO2114 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
SO2117 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
SO2118 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
SO2137 เตรียมฝึกภาคสนาม
SOxxxx วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
2
2
0
4
3
3
0
6
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
SO2138 การฝึกภาคสนาม
6
0
270
0
SO2139 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
6
0
270
0
รวม
6
***นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชา SO2138 หรือ SO2139 ได้ ในกรณีเลือกลงรายวิชา SO2139 นักศึกษามี
คุณสมบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ของทางหลักสูตร
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
SOxxxx วิชาเลือก
XXxxxx วิชาเลือกเสรี
XXxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9

3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.1) รายวิชาบังคับเรียน
รหัสวิชาชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น (บ-ป-ต)
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 (3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการทุจริต พฤติกรรมการ
ทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจาก
การทุ จริ ต บทบาทของสำนั กงานป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
This course aims to have the students to study about the corruption in Thailand;
the cause of the problem, the format of corruption, the behaviors of corruption, the
defensive measure and anti-corruption, and the relevant laws. The students will learn to
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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raise awareness and consciousness, the value of anti-corruption to people, state agency,
and private agency, the administration based on good governance, the participation of
anti-corruption, the way of enhancing the strength of anti-corruption, the behaviors of
corruption and the effect of corruption. Moreover, the students will learn about the role
of the office of the national anti-corruption commission, the development of personnel
potential in term of anti-corruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand.
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
คำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
กับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and the Concept of
Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of Sufficiency Economy based
on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadel, the relationship between the
Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency Economy based on the royal Idea, the
application of His Majesty the King’s working principles, the principles of Philosophy of
Sufficiency Economy, and the concepts of sustainable development in daily life. Besides,
students have to learn the concepts and principles of the royal projects initiated by His
Majesty King Bhumibol Adujyadel, as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej in order to develop the model community according
to the King’s Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as the
sufficient economy and the change of the world in the present.
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง
ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมาย
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สำคั ญในการดำเนิ นชี ว ิ ต กฎหมายที ่ เป็ นข้ อบั งคั บของสั งคมและสหประชาชาติ หลั กนิ ต ิ ธ รรม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts, the principles, and
the meaning of justice administration in terms of civil laws, criminal laws, and
administrative laws, as well as the history and development of the international justice
process, the fundamental knowledge of law in general, the essential law of life. Moreover,
students will learn about the laws which are the regulations of society and United Nations,
the rule of law, alternatives to justice, the problems and obstacles occurred in the process
of justice, the morality of Buddhism and the principle of law. Students also learn how to
apply the Buddha’s teaching in the process of justice and the law enforcement.
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย
มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิ
บาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิว ัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
This course aims to have the students study on human rights, the role and the
development of human rights in Thailand and international ranks, the concept of human
rights, as well as the state policy of development affected to human rights. Students will
also learn about the virtuous and ethic concept, and cooperate social responsibility of the
state personnel, the behaviors based on good governance; furthermore, they have to
study the ethical problems of globalization, the effect to society, and the path to
developing the virtue, the ethics and the Buddha’s teaching in order to develop and
promote the human rights.
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
ศึกษาประวัติความเชื่อในสังคมไทยและสังคมโลก ประวัติ ตำนานพระปริตรและคาถาหรือมนต์
ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและความเชื่อในสังคมไทย ความ
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

29
เชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภทต่าง ๆ ปฏิทินปักขคณนาและ
การคำนวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูปที่สำคัญในประเทศไทย ตระกูล
พระเครื่องไทยที่สำคัญ พุทธคุณพระเครื่องไทย ประวัติและตำราโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล
ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใช้ปฏิทินจันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่
โหราศาสตร์กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study on; the history and belief of Thailand
and global communities, the history and legend of the verses of safeguard, the holy
stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the verses, the verses which are
important to ceremony and belief in Thailand. Students will also learn about the belief of
the spells and holy stanzas in Thai society, the types of holy stanzas and chanting, the
polynomial calendar and the calculation of the polynomial calendar, Buddhist arts and
the amuletic Buddha images, as well as the Buddha image in Thailand, the categories and
qualities and of the amuletic Buddha images. Besides, students will study about the history
and textbooks of Thai and universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well
as they will learn how to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern
science, and the astrology and the Buddha’s teaching.
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิต
อาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มาแนวคิดจิตอาสา แบบอย่าง
บุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒนาและสร้างคุณลักษณะความเป็นจิตอาสาตาม
แนวคิด ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม
องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้กระบวนการสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญ
ประโยชน์ หรืออาสาสมัครโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept, the principle, and
the way of public mind, the pattern, method, and process of public-mind affair for self
and social development, the public-mind concept based on the teaching of the Lord
Buddha, and the people as the model with public mind in the history of Buddhism.
Students will also learn how to develop and construct the characteristics with public mind
based on the concepts, rules, harmony and benefit making of Mahamakut Buddhist
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University by learning the process of public-mind making, benefit making, or volunteering
through the process of public-mind activities for society and other opportunities.
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อ
และการดำเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาในฐานะ
เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ความเชื่ อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical history of Thailand,
the development of politics and government, the pattern of Thai people’s belief and way
of life, the structure of economy, society, and culture, Buddhism as the cradle of culture,
belief, main idea, and wisdom of Thailand, the variety of culture, ethnic groups, including
cross-cultural communication. Students will also learn the western culture, the eastern
culture, and ASEAN culture as well as Thai culture and local culture in Thailand. Besides,
students will learn the social change and the trend of globalization, the effect of
globalization towards culture and way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful
co-existence of multicultural community.
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และ
หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การ
พัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับความเป็นพลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept, principle, and body
of knowledge about citizenship in democratic society, and civics according to the
constitution, and the maintenance of human dignity and value. Moreover, students will
learn about the peaceful co-existence in Thai society and world community based on the
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principle of tolerance, as well as the development and peaceful participation, the
development of public mind in order to incubate the good citizenship based on Buddhism.
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอแนวทางการปรับตัว การ
แก้ป ัญหาและการพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิว ัตน์ หลักคำสอนพระพุทธศาสนากับความ
ตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and investigate the information
about the change of Thai society and world society from various resources, as well as
propose the way of adaptation, the solution and development of citizen in the trend of
globalization, the Buddha’s teaching and the realization, including the adaptation in the
social change.
GE1010 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การ
ปกครองท้องถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและ
สิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students study about the evolution of politics
and government in Thailand, public administration, local government, political party,
election, including constitutional organization, the fundamental state policy, human rights,
and the politics and government based on Buddhism.
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชาชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น (บ-ป-ต)
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ สำนักปรัชญาและกลุ่มสำนักคิดตะวันตกและตะวันออก โดยศึกษาให้
ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเพื่อการแสวงหา
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ความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลักปรัชญาและศาสนา การประยุกต์ใช้
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดำรงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of philosophy and sciences,
the basic concept of sciences, the difference s between philosophy and sciences, the house
of philosophy and the house of thinkers in the west and the east by scrutinizing metaphysics,
epistemology, ethics, logic, including the use of reason to seek knowledge and decision
making.Students, moreover, will learn the way of life and works based on the principle of
philosophy and religion, as well as how to apply the concepts of philosophy and sciences
for life.
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหาข้อมูลและความรู้ ภาษา
กับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การตัดสินใจ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันและการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the principle, the concept, and the
process of logical thinking. The searching of information and knowledge, language and
reasoning, creative thinking and problem solution, creative thinking techniques, and
decision making. Besides, students will learn how to analyze and conclude the information
in order for thinking and decision making, how to apply mathematical thinking, scientific
thinking, and social science thinking in order to solve problems, analyze and explain the
news information in the current world, and how to make decision based on the received
information, including the way of thinking based on Buddhism.
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
3 (3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ลัทธิและ
ศาสนา ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์และสังคม พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารยธรรม
This course aims to have the students study about the nature of mankind and
society, the development and the relationship between mankind with civilization and
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various cultures in social dimension as well as study the history, culture, economy, politics,
belief, creed and religion which affect the concept and action of mankind and society,
including Buddhism, mankind, and civilization.
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
3 (3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของชีวิต ชีวิตกับการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิด
สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ แนวคิดและความเชื่อเรื่องการ
ตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุขและการตายอย่างสงบตามหลั ก
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
This course aims to have the students study the concept and theory about life,
happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and family planning, life
design and life in the changing world, the problem and solution of life, dimension of
happiness, arts of living with happiness, self-performance for body and mind wellness, and
way of life with aesthetics. Moreover, students have to study about the concept and belief
of death, life and death, post-death condition, living with happiness and death in peace
based on Buddhism, including case studies of the models who live with happiness.
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
3 (3-0-6)
Leadership and Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ การสร้าง
ทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะ
วิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการ
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการ และการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นำและการจัดการ
This course aims to have the students study the concept and theory of leadership,
the personality, character, and roles of leader, team building and working, the principle
and theory of management, self-management, crisis management, change management,
conflict management, and strategic management. Furthermore, students will learn about
the way of developing leadership skills, Buddhism and personality development, the
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condition of leader and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in
order for leadership and management.
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Psychology and Modern Life
ศึกษาศาสตร์และธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ การเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ จิตวิทยาเพื่อ
การดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่สังคม
สมัยใหม่ การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ การ
ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลายของมนุษย์ในด้านชาติพันธ์
วัฒนธรรม และทัศนคติเพื่อความผาสุกในชีวิต หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนว
จิตวิทยา การมีเมตตาและการให้อภัย การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและ
หลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and nature of human
brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of living, the motivation
of learning, the contemplative process, holistic thinking, the adaptation for modern life,
the preservation of love and happiness in modern life, and the good citizenship in modern
life as well. In addition, students will learn how to apply the concept and theory of
psychology for understanding the variety of mankind in terms of ethnicity, culture, and
attitude in order for happiness of life. Students will also learn the principle of Buddhist
psychology, the concentration and mindfulness in psychology, loving- kindness and
forgiveness, as well as learn how to solve the problem and how to live happily by
employing the Dhamma and the principle of psychology.
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3 (3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและ
อุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to apply the principle
and process of physical education, health education, and recreation, and also learn the
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principle of choosing the activities which develop life skills and health, the provision for
activities to enhance the good relationship with family, friends, and society, and the civil
society process for determining their own roles involved with the learning process of sex
education and AIDS education carefully. Additionally, students have to study about
additive substances, poisonous substances, and accidents in community, including the
activities for health which are involved with community, the public policy for health,
monks and health care, and the seventy-five rules of training for good health in Buddhism.
3) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น (บ-ป-ต)
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิดทั่วไปของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยร่วม
สมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
การสืบค้นและการอ้างอิงเพื่อการนำเสนอและการสื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์
This course aims to provide the students opportunities to study the general
concept of communication, Language and communication, use of standard and
contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of Thai language in
the appropriate situation. In addition, students have to analyze and conclude the idea
from what they have heard and watched critically, and to read aloud in accordance with
orthography, read for main idea from various written works. Students will also have to
write many types of writing based on the writing principles. the appropriate manners for
listening, speaking, reading and writing, the practice of listening, speaking, reading and
writing skills for daily life communication and the base of seeking knowledge will also be
focused. Besides, students have to learn about searching and referring for presentation
and communication with mixed media and online networking.
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GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Language for Communication
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การ
ทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งชอง สถานที่ การสอบถามเส้นทางและการบอก
ทิศทาง การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณาและบทความสั้น ๆ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
This course aims to have the students develop English communicative skills in
various situations in daily life, greeting and introduction, the description for personality,
objects, and places, as well as asking and answering directions, feeling expression, reading
news, announcement, advertisement, causerie and Dhamma in English. in addition,
students have to develop English listening, speaking, reading and writing skills which are
necessary for communication, including searching electronic information, referring, learning
from various types of learning media, electronic database, and printing media.
GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การพูดโต้ตอบในสถานการณ์
ชีวิตประจำวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายธรรมะและการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students develop their listening and speaking skills
with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily effective communication,
describe the details, summarize the important idea, and listen to short conversations or
messages and tell the main idea. Students also have to learn how to use sentences and
idioms involved with their surroundings, e.g. responding in daily life, making contact, taking
a trip, traveling, including English for Dhamma preaching and Buddhist tourism.
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3 (3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น เทคนิค
และวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของ
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คำและคำผสม ฝึกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ การใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ เครือข่ายสังคมออนไลน์
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course aims to have the students develop English skills for learning,
summarization, opinion expression, techniques and methods of English four skills in daily
life, as well as reference and context in order to practice the analysis of word components
and compound words. Moreover, students have to practice the dictation and
summarization and also getting the main idea from what they have heard, as well as
students have to learn how to use English dictionary for reading and writing by using
information systems media, online social network, and electronic database.
GE3005 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาคภาษาอังกฤษ
อักษรโรมันและการใช้อักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและ
การเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and Dhamma topics in
Buddhism which are used in daily life in English. In addition, Roman alphabets and the use
of Roman alphabets for Buddhist works in English, English technical terms in Buddhism,
English for Dhamma explanation and description, English for academic works and Dhamma
propagation will be focused.
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
3 (3-0-6)
English for Careers Preparation
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นการตอบคำถามใน
การสัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัครงาน การเขียน
จดหมายอีเมล์เพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน และการแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ
This course aims to have the students study the principle of English use in advance
and develop the ability of English use in advance for entrepreneurship and job application
in terms of listening, speaking, reading and writing, and also focus on answering in
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interviews, reading news, advertising e. g. goods, products, or jobs. Additionally, email
writing for job application, resume writing, writing for job application and sharing opinions
will be focused in this course.
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและหลักไวยากรณ์
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยค
อย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนาโต้ตอบและสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม
สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้ถูกต้อง
This course aims to have the students study the principle and system of Pinyin,
basic structure and grammar, the practice of listening, speaking, reading and writing.
Students will be able to communicate and compose simple sentences, to practice
listening with Chinese simple media, to compose responsive sentences and to
communicate in daily life by using the simplicity of sentence structures. Besides, students
will learn the principle of searching vocabulary from dictionary as well as will be able to
write Chinese alphabets until they can remember and read Chinese alphabets correctly.
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน ความหลากหลาย
ของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด ค่านิยมซึ่งแสดงออก
ผ่านภาษา วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand about the languages
and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN languages, the individual and
mutual characters of thinking, and the value express through language, literature, and
writing.
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3 (2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสานใน
ชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดใน
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งานอาชีพในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและ
ธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใช้ภาษาไทยในการบรรยายธรรมและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์
This course aims to have the students study and practice Thai language for
communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for careers from various
types of media. In addition, students will learn about the presentation of information and
summarization, public relations, spokesman, masters of ceremonies, moderator, the use
of Thai language for academic affairs, writing for business, writing for academic papers or
research report, use of Thai language for Dhamma preaching and Buddhism propagation,
including the appropriate use of Thai language on online community.
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3 (2-2-5)
Performance Report Writing
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการ
ปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง
รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดูงาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางและ
รายงานนำเสนอภายในองค์กร
This course aims to have the students study and practice the principle of
performance report writing, the selection of words, idioms, or language types, the data
collection for planning report writing by using the principles of analysis, synthesis, and
evaluation. Besides, students will learn the process of thinking arrangement, content
writing in regular stages, as well as writing report of teaching practicum report, other types
of performance report writing, research report, travel report, progressive report, meeting
report, field study report, analysis report for alternatives, presentation report in
organization.
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น (บ-ป-ต)
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น สมมติฐาน ค่า
มาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การอ่านและการ
แปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในสังคมการ
เปลี่ยนแปลง การนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทางการบริโภคและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางสถิติ
This course aims to have the students study the principle and selection of statistics
for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard score, measurement, data
collection, population, representative sample, analysis of statistical data, as well as data
interpretation and transformation. In addition, students will learn how to make decision
based on statistic data in order for self-development and learning in the changing society,
how to apply the statistical data for consumption and learning in daily life, and learn about
ethics and morality in statistics.
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3 (3-0-6)
Mathematics for Thinking Skills Development
ศึกษาการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้
เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ทักษะในการเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
This course aims to have the students study the practice of mathematic skills and
processes focused on problem- solution skills, reasoning skills, communicative skills,
mathematic communication and presentation, mathematic knowledge connection skills,
mathematic connection for careers, and creative thinking skills.
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปัญญา มิติความรู้
และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 หลักธรรมสำคัญเพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
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การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทาง
วิชาการ
This course aims to have the students study the vision and paradigm of knowledge
in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge dimension, the process of knowledge
development in Buddhism, the important concept of learning skills in the 21st century, as
well as the relationship between Buddhism and learning in the 21 st century. Moreover,
the important teaching of the Buddha for learning skill development, digital literacy,
analytical thinking, the selection of information resource, the assessment of analysis, the
composition and presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic
affairs will be focused.
GE4004 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและเทคนิคของ
ปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดและ เทคนิค
การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ทัศนะของ
บุคคลสำคัญของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนำปัญญาประดิษฐ์มา
ช่วยส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction to the history of
artificial intelligence, concepts and techniques of artificial intelligence, solving problems
and developing effective artificial intelligence, concepts and techniques of using artificial
intelligence to help develop learning, technology of artificial intelligence and how to bring
artificial intelligence to help promote and disseminate Buddhism.
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information Technology for Further Study
แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภ ูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้สื่ อ
มัลติมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมาย
และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course aims to have the students study the concept and principle of
information technology system, the use of the computer operating system which is
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necessary for operation, the information literacy skills, the searching, collecting, analyzing
and synthesizing information for research presentation and technology reference of
geoinformatics and for application. Students will also learn the use of multimedia and
online social network, electronic database for study, including law and ethics of using
information technology.
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
Science for Life Quality
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศน์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันต่อสถานะการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและโภชนาการ สุขภาพและ
สุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน
This course aims to have the students study the process of science, the change
and progression of science, technology and innovation, the cause, effect and solution of
changing situation of ecosystem and environment as well as the scientific skills and process
for the literacy of changing situation in terms of environment, agriculture, energy,
communication, food and nutrition, health and hygiene etc. in order for life quality.
Additionally, students will learn how to apply the Buddha’s teaching and science for
developing life quality in daily life.
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
Program Application for Digital-Age Careers
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางงาน การสร้าง
เอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวกเอกสาร การสร้างสูตร
คำนวณในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานร่วมกับ
โปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
This course aims to have the students study the introduction and technique for the
application of word processor, spreadsheet, creating original document, creating a mail
merge, creating contents, index arrangement, document combination, and creating various
types of calculation formulae. In addition, student will learn how to create charts, how to
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use the function, how to apply spreadsheet program cooperated with other types of
programs used in office in order to support works of organization in the digital age, including
how to use the application and online social network in accordance with law and ethics.
3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น (บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
History of Buddhism
โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและ
การร้ อ ยกรองพระธรรมวิ น ั ย นิ ก ายในพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
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 แนวคิดและหลั กการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย
บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย
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.
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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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.
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.
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BU5005

พุทธวิถีไทย
3 (3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทยและรากฐานสำคัญของ
วัฒ นธรรม เป็น องค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ช าติและพระมหากษัตริย์ 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 problemsolving and the development of Buddhism and sufficient economy.
BU5006

ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
Pali for Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำ
ภาษาบาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์ พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี 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.

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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BU5007

ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
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 (3-0-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักกรรมฐาน
ที่สำคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
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.
2) รายวิชาเลือกเรียน
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
Mahayana Buddhism
ศึ ก ษาสถานการณ์ พ ระพุ ท ธศาสนาหลั ง พุ ท ธปริ น ิ พ พาน ประวั ต ิ แ ละการเกิ ด ขึ ้ น ของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิ
พุทธะ ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี
เซ็ น พระพุ ท ธศาสนามหายานในโลกตะวั น ตก บทบาทขององค์ ด าไลลามะ และนั ก คิ ด ของ
พระพุทธศาสนามหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ์ เป็นต้น
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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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
ศึกษาความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกำเนิดศาสนา ภูมิห ลังทางศาสนา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทาง
ศาสนาและประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง
หลั ก ธรรม โลกทั ศ น์ พิ ธ ี ก รรม นิ ก าย ความดี แ ละจุ ด มุ ่ ง หมายสู ง สุ ด ของศาสนาที ่ ส ำคั ญ ๆ
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.
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
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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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
วิเคราะห์ส าระสังเขป ลักษณะเด่น วิว ัฒ นาการ ในแง่คุณค่าและอิ ทธิพลที่มี ต่อสั งคมไทยและ
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 สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเผยแผ่พระพุ ทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื ่ อและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศต่ อ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึ กหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 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 different styles of Dhamma
sermon, and speaking practice on the principles of oratory basis.

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

49
BU5014

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่ง
กรรมของพระพุ ท ธศาสนากั บ หลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดี ข องพระพุ ท ธศาสนาจาก
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 biopsychological technology.
BU5015

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร
บุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในวงการพระพุทธศาสนา และปัญหาภายนอกที่มีผ ลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันกระแส
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

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการ
พัฒนาแบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการ
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สมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
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
ประวั ต ิ ก ารนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาของชนชาติ ไ ทย พระพุ ท ธศาสนากั บ ชนชาติ ไ ทย
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจ จุบัน 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
วิเคราะห์ร ูป แบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึง
ปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครอง
และระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะ
ผู้นำทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ และการ
บริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน
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The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in the
Buddha’ s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the
Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system of
Thai Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration,
management of religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of
capital management, the account of temple and audit.
To study status of temple administration, development of temple by using the
method of management and good administration, relation between temple and
community, participation in temple administration in community and development of
temple as a centre of learning and spirit in community.
3.1.7 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง
1.1) รายวิชาบังคับเรียน
SO2101
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การกำเนิดรัฐ วิวัฒนาการของรัฐและการ
ปกครอง ประวัติศาสตร์การเมือง สถาบันทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน
The meaning, scope, concepts, theories of political science, establishment of
states, evolution of states and governments, political history, political institutions, political
ideology, political participation, international relations and public law.
SO2102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Law
ที่มา วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย ลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก
ประเภทของกฎหมาย การใช้ การตีความกฎหมาย และศึกษากฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
The evolution of law, meaning, general characteristics, the important legal system
in the world, types of law, using the interpretation of law and study the laws that are used
in daily life.
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SO2103

การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3 (3-0-6)
Thai Sangha Administration
วิ ว ั ฒ นาการการปกครองของคณะสงฆ์ ไทย ตั ้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บ ั น รวมทั ้ งกฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
History of Buddhism in Thailand from the past to the present including laws,
ministerial regulations, rules and regulations and related orders.
SO2104

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
Political Parties, Interest Groups and Elections
แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญ โครงสร้างการบริหาร การจัดองค์กรพรรค บทบาทของพรรค
การเมือง รูปแบบพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน การเลือกตั้ง
พฤติกรรมการเลือกตั้ง ปัญหาการเลือกตั้งเน้นศึกษากรณีของไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
The concepts, theories, important, administrative structures, party organization, the
role of political parties, political party characteristics, the political party policy, interest
groups and pressure groups, election, election behavior, and study the election problems
that focusing on the case of Thailand comparing with those of foreign countries.
SO2105

รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
3 (3-0-6)
Politics in Buddhist Approach
แนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิ ฎ ก
เอกสาร ตำราทางพระพุทธศาสนา และจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่ หลักธรรมสำหรับการ
ปกครอง และเปรียบเทียบหลักการปกครองพระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร์กระแสหลัก
The political concepts, administration and administration of Buddhism from
Tripitaka, Buddhist texts and from the academic works of modern scholars, the Buddhist
principles for administration and compare the principles of Buddhist principles with
mainstream political science.
SO2106

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Social Science Research Methodology
กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนศึกษาการออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดพื้นที่การศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล สรุปผลการวิจัย และ
จริยธรรมในการวิจัย
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Paradigms and neurology methods in conducting basic social science research as
well as studying the design of research methods, academic information search, literature
review, defining study areas and target groups, analysis, synthesis and interpretation of
data, data reliability checking, research result and research ethics.
SO2107

แนวคิด ทฤษฎี และวาทกรรมทางการเมือง
3 (3-0-6)
Concepts, Theories and Political Discourses
แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง การจัดการปกครอง และศึกษาความเป็นมา
และความสำคัญของวาทกรรมทางการเมือง และแนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมือง
Concepts and state theory, political ideology, bureaucratic administration, study
the history and importance of political discourses and the guidelines for analyzing political
discourses.
SO2108

หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (3-0-6)
Constitution and Political Institutions
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมตะวันตกและการนำมาใช้ในไทย (สยาม)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื้อหา สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญจากอดี ตถึ งปัจจุบัน และ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ศึกษารูปแบบสถาบันทางการเมือง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง
สถาบันทางการเมือง
The history of western constitutional concepts and their application in Thailand
(Siam). The constitution of the Kingdom of Thailand, the substance of the constitution
from the past to present and compare each constitution, study the characteristics of
political institutions, and power relations between political institutions.
SO2109

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.
**(นักศึกษาที่จะเรียนกฎหมายลักษณะพยาน จะต้องเรียนรายวิชาความรู้เบื้องเกี่ยวกับกฎหมายก่อน)
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SO2110

กฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
Criminal Law
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ
พยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำความผิด การกระทำความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา การกำหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้
แก่ความผิด ลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชา
อาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิด
ลหุโทษ 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.
SO2111

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
Criminal Law trial
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หลักทั่วไป อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ พนักงาน อัยการและศาล
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา อำนาจ
สั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วิธีพิจารณาคดีอาญาใน
ศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษา 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, imposition on courts’ sentences,
pardoning, change and reduction of punishment, and courts’ fee.
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SO2112

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Laws
ประวัติศาสตร์และลักษณะขององค์กรปกครอง และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารราชการในกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทของการควบคุมองค์กร ผู้
ควบคุม และวิธีพิจารณาความคดีปกครอง
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.
SO2113

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Public Administration
แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารกับปัจจัยแวดล้อม การ
บริหารกับการพัฒนา คุณธรรมการบริหารและธรรมาภิบาล การคลังสาธารณะ การจัดการองค์การ การ
วางแผน การวินิจฉัย สั่งการ และการประเมินผลงาน
The concepts, theories and the scope of public administration including
government policies regarding new state management, evolution of management, public
administration, management and environmental factors, management and development,
moral management and good governance, public finance management, planning,
diagnosis, command and performance evaluation.
SO2114

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Politics and Local Administration
แนวคิดการกระจายอำนาจ ความหมาย ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการ
ของการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมือง
ระดับท้องถิ่น และเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศอื่นๆ
The concept of decentralization, meaning, importance of local government and
the development of Thai politics and local government, the relationship between national
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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politics and local politics and compare with the politics and local government in other
countries.
SO2115

ปรัชญาการเมือง
3 (3-0-6)
Political Philosophy
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาสาขาต่างๆ แนวคิดของนักปราชญ์ตะวันตกและตะวันออกคน
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
Rudiment about different branches of philosophy, understanding the concepts of
important Western and Eastern scholars related to politics.
SO2116

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Introduction to International Relations
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ปัจจัยแห่งอำนาจของ
ชาติ ผลประโยชน์ของชาติเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ความขัดแย้ง องค์การระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในมิติของ
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Concepts and theories about international relations, non-state character, national
power factor, national interests, tools for foreign policy implementation, conflict,
international organization, as well as studying the relationship between Thailand and
foreign countries in terms of relations of politics, economy and society.
SO2117

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
English for Political Science
ศัพท์ ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เช่น สื่อ ตำรา บทความ
และวารสารทางรัฐศาสตร์
Vocabulary, practice listening, speaking, reading and writing English in political
science, such as media, textbooks, articles and journals in political science.
SO2118

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Government and Politics
รูปแบบการเมืองการปกครอง โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษาเฉพาะบางประเทศที่สำคัญในกลุ่ม
ประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง
องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้นในประเด็นสำคัญ
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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The conformation of politics and governance by comparing the case studies of
some important democratic countries, communist group, and the third world countries.
the comprehension about political behavior, structure, components and functions of
those political systems in important issues.
1.2) รายวิชาเลือกเรียน
SO2119
การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Thai Politics
การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทาง
การเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุและสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย
Thai politics since the governing change in 1932 to the present. analyze the
political conditions in each phase of the characteristics, causes, and the environment.
analysis of internal and external factors affecting to Thai politics.
SO2120

การเคลื่อนไหวทางสังคม
3 (3-0-6)
Social Movement
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ การรวมตัว สร้าง
พลัง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มกดดัน กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การเคลื่อนไหวการเมืองและสังคม ตลอดจนยุทธวิธีการต่อสู้รูปแบบต่างๆ
The concepts, theories of old and new social movements, integration,
empowerment, people's political movements, interest groups and pressure groups, public
policy process, political and social movements as well as various types of fighting tactics.
SO2121

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 3
3 (3-0-6)
Politic, Economy, Society of Thailand
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นพื้นฐานทางการเมือง
ของประเทศไทย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ส ่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน
The structure and relations between politics economy and society that is the
political basis of Thailand. Analysis of relationships between economic, social, and political
factors affecting political changes from the past to the present.
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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SO2122

ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-6)
The King’s Philosophy Development Strategy
องค์ความรู้ พระบรมราโชวาท หลักคิดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Knowledge royal speech, principles of royal duties, and the royal initiative for
the sustainable development of His Majesty the King's (Rama XI) reign study the
concept of national development and strategy for 20 years and the national economic
and social development plan.
SO2123

การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Conflict Management
ลักษณะ ประเภท ธรรมชาติ และมูลเหตุความขัดแย้ง ที่นำไปสู่ความรุนแรง รวมทั้งการศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิดสันติศึกษา แนวทางการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร ชุมชน
และสังคม
The description, nature, and the causes of conflicts that lead to violence. and
analyze the concepts of peace study guidelines for managing conflicts within the
organization Between community organizations and society.
SO2124

สัมมนาศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)
Seminar on Religion and Politics
สัมมนาแนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก เช่น ศาสนาพุทธ
ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามโดยมุ่งให้เข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนา
เหล่านี้ สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้และวิธีการเข้าถึงสังคมในอุดมคติ การพิเคราะห์การใช้ความ
รุนแรงของศาสนาต่างๆ
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.
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SO2125

เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
Political Economy
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์พัฒนาการของเศรษฐกิจและ
การเมืองในปัจจุบัน โดยใช้มุมมองทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น ทฤษฎี
มาร์กซิสม์ ทฤษฎีนีโอมาร์กซิสม์ ทฤษฎีของเคนส์เชียน รวมถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน
The power relations between economic classes, analysis of current economic and
political developments, by using the theoretical perspectives and political economic
concepts such as Marxism Neo- Marxist theory Keynesian theory including institutional
economic theory.
SO2126

พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
Multicultural in Thai Society
ประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ของแต่ละภูมิภาค
ในสังคมไทย วิเคราะห์กรณีศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
The history and diversity of art, culture, economy and society of each region in
Thai society and analyze a case studies of cultures in each region.
SO2127

การสืบสวนและสอบสวน
3 (3-0-6)
Investigation
ระบบยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวนและสอบสวน การกระทำความผิด
ทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ
Judicial system in criminal cases committed by police, investigation on criminal
offences, rights of the defendant by constitution law.
SO2128

การเมืองกับกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Politics and Public Law
ลักษณะหลั กปรัชญา ขอบข่าย เทคนิค และกระบวนการตลอดจนผลของการก่ อกำหนด
กฎหมายมหาชนประเภทต่างๆ ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
ระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการเมืองการปกครองของไทยโดยภาพรวม การดำเนินงานทางการปกครอง
การดำเนินงานของภาครัฐ องค์กรสาธารณะ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งกระบวนการ
กลไก และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายมหาชนไปในทางที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ
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Characteristics and philosophy, scope, 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.
SO2129

กฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Laws
ลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศกับเทศบัญญัติ การรับรองสภาพ
ของประเทศและรัฐบาล การตัดสินคดีเกี่ยวกับอาณาเขต การแทรกแซงกิจการภายใน ผลกระทบต่อ
องค์การสหประชาชาติ สงครามในและนอกกฎหมาย การประชุมที่เจนีวา ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492)
อาชญากรรมสงคราม สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
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.
SO2130

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
Public Policy and Planning
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภท และศึกษาวงจรนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมของปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อวงจรนโยบายสาธารณะ
รวมทั้งหลั กการของการวางแผนและการกำหนดกลยุ ทธให้สอดคล้ องกั บนโยบายสาธารณะ และ
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะและการวางแผนของรัฐบาล
Concepts and theories about public policy and category planning and study public
policy circuits which covers the environment of problems and obstacles affecting the public
policy cycle, including the principles of planning and strategy formulation in line with public
policy and case studies of public policy and government planning.
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SO2131

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management and Development
แนวคิด ทฤษฎี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ในองค์กร ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล
Theoretical concepts, human resource management theory, the strategic of
human resource management and development process in an organization, study the
interaction between political, economic, and social contexts, including management
strategy planning and human resource development according to international principles.
SO2132

ระบบบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Public Administration Systems
ความหมายและความสำคัญของระบบราชการ หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหาในระบบ
ราชการไทย และการปฏิรูประบบราชการไทย
The meaning and importance of the bureaucratic system, general principles for
organizing public administration. the organization of the administration of Thailand from
the past to the present, and reorganization of Thai bureaucratic system.
SO2133

พลเมืองกับจิตสาธารณะ
3 (3-0-6)
Citizenship and Public Consciousness
แนวคิ ดและทฤษฎี ความเป็ นพลเมื อง แนวคิ ดจิ ตสาธารณะ การสร้ างและการถ่ ายทอด
อุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับจิต
สาธารณะในการพัฒนาประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศและ
ต่างประเทศกับการสร้างความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ
Citizenship concepts and theories, public mind, the creation and the transferring
of social ideology to citizens, the development process, the relationship between
citizenship and public mind in democratic development, the solving social problems,
domestic and international social movements and the creation of citizenship and public
consciousness.
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SO2134

การสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Communication
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร การรับรู้ และการแสดงออกทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงออกทางการเมือง วิเคราะห์อิทธิพล ผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลของการใช้สื่อกับการเมือง
The concepts, theories about communication, perception and political expression, rights
and freedoms of political expression, influence analysis, study the effects that occurred
and the result of using media and politics.
SO2135

การเขียนและการสืบค้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Writing and Searching on Political Science
ทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง การสืบค้น การอ้างอิง และการนำเสนอความคิดและข้ อ
ถกเถียงทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์
The writing, reading, listening, searching, citation, and presentation of political
science ideas and debates.
SO2136

ศาสนพิธีการศึกษา
3 (3-2-5)
Ordinance Study
ธรรมเนียม แบบแผนที่ถือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ขั้นตอนในพิธีกรรมทางศาสนา วิธีการ
ปฏิบัติศาสนพิธีต่าง ๆ พัฒนาทักษะการเผยแผ่สำหรับบรรพชิต และการพัฒนาทักษะการพูดของศาสน
พิธีกรสำหรับคฤหัสถ์
The observance based on Buddhism. religious steps, the methods of performing
ordinances. the development of propagation skills for priest and development of speaking
skills by the art of speaking.
SO2140

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคกลาง 3 (3-0-6)
Social History and Cultural of Local Community in the
Central region
ความสำคัญของประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงสร้างสังคมท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการศึกษาชุมชนนโยบาย
เพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคกลางของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The importance of social history and local culture. Local social structure,
local culture, social change, and the local culture. Methods of community policy.
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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For Social Development and local culture in central region from the past to the
present.
รายวิชาฝึกภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 8 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 2 หน่วยกิต
SO2137
เตรียมฝึกภาคสนาม
2 (2-0-4)
Preparation of Field Specification
ทักษะการเขียนหนังสือราชการเบื้องต้น ทักษะการการสื่อสารในองค์กร ทักษะการทำงานเป็น
ทีม ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า และเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร การเตรียมพร้อมการสมัครงานและการเขียนประวัติสำหรับการสมัครงาน
The elementary government official writing skills, communication skills in an
organization, teamwork skills, leadership and follower, creative analytical thinking skills,
immediate problem-solving skills, and techniques for writing reports and presentations as
well as personality development and organizational culture learning. The preparation and
resume writing skill for job applications
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
SO2138
การฝึกภาคสนาม
6 (0-270-0)
Field Specification
การฝึกภาคสนามในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน องค์การพัฒนา
เอกชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์ องค์กรการกุศล และหน่วยงานระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา โดยเขียนรายงานสรุปผลการฝึกภาคสนาม และนำเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
ลักษณะรูปเล่มหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิก
Field specification in government agencies, state enterprises, public organizations,
private sectors, non-governmental organization, Thai Sangha administrative organization,
the charities organization, and international agencies the field specification must not be
less than 1 semester by writing a summary report of the field specification and present to
advisors In the form of a book or electronic format.
SO2139

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis
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ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปเล่มของรายงานที่
เป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Self-study in topics related to political science or related field with the advisor’s
consent and the research presentation required in a systematic report according to social
science research methods.
2.2) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชานั้นๆ
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.

1-3610-00020-xx-x

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2.

1-3407-00085-xx-x

อาจารย์

นายอาทิตย์ ชูชัย

3.

1-4209-00115-xx-x

อาจารย์

นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์

4.

3-4808-00230-xx-x

5.

3-2502-00117-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)
อาจารย์

ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ ฉายา/นามสกุล
นายมนตรี รอดแก้ว

นายพนัด ด้วงติลี

นางณฐภัทร อยู่ประไพ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- ศน.บ.
- ปร.ด.
- รป.ม.
- ศน.บ.
- ร.ม.
- บธ.บ.

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
การเมือง
นโยบายและการวางแผนสังคม
ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2554
2552
2556
2552
2557
2553
2562
2542
2539

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546
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3.2.2 อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำ สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ
1 นายธีระวัฒน์
อัตตโยธิน
2 นายวิโรจน์
สิงห์สังข์

3 นายธีรพงษ์
แหวนเพ็ชร
4 นางสาวฐัทนก
ศิริมงคล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชาเอก)

อาจารย์ - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
อาจารย์ - Ph.D. (Political Sciences)
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
- น.บ. (นิติศาสตร์)
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
อาจารย์ - Ph.D. (Political Sciences)
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
อาจารย์ - ร.ม. (รัฐศาสตร์)
- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Magadh University, India
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Magadh University, India
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ปีที่จบ
2546
2540
2552
2548
2551
2546
2552
2548
2546
2557
2554
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1 นายวิจิตร สมวงศ์
2 นายภัทร โพธิ์ศรี
3 นายคุณานนต์ นงนุช

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
- น.ม. (นิติศาสตร์)
- น.บ. (นิติศาสตร์)
- น.ม. (นิติศาสตร์)
- น.บ. (นิติศาสตร์)
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
- น.บ. (นิติศาสตร์)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้ง
ระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
1. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะ 1.1 มีการพัฒนาบุ คลิ กภาพและคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ โดย
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การวางตัวตามวิถีพุทธ
2. ด้านความสามารถการใช้ภาษา 2.1 มีกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร
3. คุณธรรม จริยธรรม และความ 3.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
รับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความมี
วินัยในตนเอง มีบทบาทในการทำกิจกรรมกลุ่มและการปฏิ บัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
3.2 ตลอดจนฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การตรงต่อเวลา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จิตอาสา การทำงานเป็นทีม
เป็นต้น
4. ทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชา
สารสนเทศ
4.2 มอบหมายงานโดยให้นักศึกษาสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และส่งงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความเป็นมืออาชีพ
5.1 ส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก ศึ ก ษารู ้ จ ั ก การวางแผน การทำงานเป็ น ที ม การ
ติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นำ ผ่านการบูรณาการใน
การเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมและโครงการของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย
5.2 การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพของนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

69
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ : Learning Outcomes)
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 1) มี การสอนสอดแทรกหลั กธรรม 1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
2) มี ว ิ น ั ย เคารพในกฎหมายและ และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความ
สิทธิของคนอื่น ๆ
2) มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
มีระเบียบวินัย
3) มี จ ิ ตใจเสี ย สละ ประพฤติ ต น 3) จั ดกิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตรเพื่ อ 2) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกื้อกูลต่อสังคม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ทางสังคม
3) ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบตาม
บทบาทหน้ า ที ่ และงานที่
มอบหมาย
2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จ ักกฎเกณฑ์ ทางสั งคม เคารพ
กฎหมาย และเข้ าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2) มี ค วามรู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนั กรู ้ ในคุ ณค่ าของศิ ล ปะ
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยายที ่ ผ ู ้ ส อนเป็ น ผู้
ถ่ายทอด
2) การมอบหมายงานศึกษาค้ นคว้า
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การสาระความรู้ ในรายวิชาผ่ าน
เวที ก ิ จ กรรมสรุ ป บทเรี ย นใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การ
นำเสนอผลงานจากการศึ กษา
ค้นคว้า การใช้สื่อ และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมิ นพฤติ กรรมที ่ ผ ่ านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย
3) ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม

2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อ 1) ฝึ กการคิ ดวิ เคราะห์ เชิ งเหตุ ผล 1) ประเมินกิจกรรม
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ 2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง 2) สั งเกตพฤติ กรรม การกระทำ
และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม สั งคม ศาสนา กิ จกรรมวิ ชาการ และการแสดงออก
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ และการศึกษาดูงาน
3) ประเมิ นการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
ทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็น 3) จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแต่ ล ะ การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
สุขและสร้างสรรค์
กิจกรรมที่มอบหมาย
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการทำงาน
และการติดต่อสื่อสาร
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วาง 1) กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย 1) ประเมินผลจากการทำงานเป็ น
ตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ 2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ 2) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ต่อส่วนรวม
ทำงานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ ให้ 3) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3) อาจารย์ ผ ู ้ ส อนมี การประเมิ น
เกิดการประพฤติมิชอบในองค์ กร
พฤติกรรมของผู้เรียน
และสังคม
4) รู ้ จ ั กวางแผนในการทำงาน และ
ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และ 1) จัดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาที่ 1) ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ โดย
คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ อาจารย์ผู้สอนจากเครื่องมือ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ได้ อย่ างคุ ้ น เคย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ วัดผล
สามารถติ ดตามเพิ ่ มพู น ความรู ้ ใ น ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการ 2) ประเมิ นผลจากการศึ ก ษา
เทคโนโลย ี อ ุ บ ั ต ิ ใหม ่ อย ่ างมี คัดลอกผลงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่าย
ประสิทธิผล
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 2) ออกแบบทรั พยากรการเรี ยนรู ้ ที่ 3) ประเมินการนำเสนอผลงาน
การจั ดเก็ บ ประมวลผลข้ อมู ลและ สามารถวั ด และประเมิ น ผลการ จ า ก ก า ร ค ้ น ค ว ้ า ผ ่ า น
การนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ทาง เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็น เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้ ความสำคั ญ ของการใช้ ใ นระดั บ
เครื ่ องมื อเพื ่ อการสื บ ค้ นข้ อมู ล ที่ จำเป็นและระดับสูง
ถู กต้ อง ตระหนั กถึ งลิ ขสิ ทธิ ์ และ 3) มอบหมายงานโดยการให้แบ่ งกลุ่ ม
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถ ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครื อข่ าย
สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต สื ่ อ ดิ จ ิ ทั ล เทคโนโลยีดิจิทัล
มั ลติ ม ี เดี ย และนวั ตกรรมทางการ
สอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรื อ การ
เรี ยนรู ้ ผ ่ านระบบเทคโนโลยี หรื อ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มี ความสามารถสื ่ อสารได้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเลื อกใช้
รู ป แบบการสื ่ อที ่ ส ารที ่ เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
และทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมี
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย
สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความ
ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ทาง
ออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและ
ไตร่ตรองในการแบ่ งปั นข้ อมู ลและ
การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น ทาง
ออนไลน์
แผนที ่ แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หลั กสู ตรสู ่ รายวิ ชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
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2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย
สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่ นที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย สำหรับ
บุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วน
ตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

73
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
1. หมวดศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
GE1010 การเมืองการปกครองไทย
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา

2

ความรู้
3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

รายวิชาเลือกเรียน
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ความรู้
1

ทักษะทางปัญญา
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
รายวิชาเลือกเรียน
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
GE4004 ปัญญาประดิษฐ์
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล

2




ความรู้
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาใน 1) มีการสอนในบางรายวิชาในหมวด 1) ประเมินผลการเรียนตามรายวิชา
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง ศึ ก ษาทั ่ ว ไปและวิ ช าเฉพาะ และประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว ม
อาชีพ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรม
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ 2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรมและ 2) ประเมิ นพฤติ กรรมโดยเพื ่ อ น
ตนเองและสังคม
จริยธรรมในบางรายวิชาที่มีการ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ เรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
ในท ้ องถ ิ ่ น สถาบ ั น แล ะ 3) จัดกิจกรรมเสริ มหลั กสู ตรเพื่ อ 3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ประเทศชาติ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2) มี ท ั กษะและประสบการณ์ การ
เรี ย นรู ้ ท างพระพุ ท ธศาสนา
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ ๆ ในทางพระพุ ทธศาสนา
รวมถึงงาน วิจ ัยที่เกี่ยวข้องกั บ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
4) ตระหนั กศึ กษาในธรรมเนี ย ม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชา
ตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย
อภิ ปราย การนำเสนอ การจั ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การศึ กษา
ค้ นคว้ าด้ ว ยตนเอง การเขี ย น
รายงาน
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้
ฝึกการทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมิ นผลการเรียนรู้ โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บ ั ติ
การนำเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต
3) ประเมิ น ผลจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

2.2.3 ทักษะทางปัญญา
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ผลการเรียนรู้
1) สามารถค้ น หา ตี ค วาม และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ โดยใช้ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ข องตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้
3) สามารถวางแผนการทำงานและ
การบริหารจัดการงานได้

กลยุทธ์การสอน
1) มอบหมายให้ ท ำรายงาน ทำ
โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
สนใจของผู้เรียน
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สั ง คม กิ จ กรรมวิ ช าการ และ
การศึกษาดูงาน
3) จั ดเวที สรุ ปบทเรี ยนในแต่ ล ะ
กิ จกรรมที ่ มอบหมาย และการ
นำเสนอผลงาน เพื ่ อ รั บ การ
ประเมิ น ผลงาน นำไปสู ่ ก าร
ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินรายงาน โครงงานหรื อ
งานวิจัยของผู้เรียน
2) ประเมินผลจากรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน
3) ประเมิ น ผลจากการนำเสนอ
ผลงานผ่านเวทีสาธารณะและใน
ชั ้ น เรี ย น และประเมิ ณคุ ณ
ลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วาง 1) กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย 1) ประเมินผลจากการทำงานเป็น
ตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ 2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
2) อาจารย์ ผ ู ้ สอนมี การประเมิ น
ต่อส่วนรวม
3) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ พฤติกรรมของผู้เรียน
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ ให้ ทำงานเป็นทีม
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เกิดการประพฤติมิชอบในองค์ กร
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
และสังคม
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และ 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ 1) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ โ ดย
คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์ ผ ู ้ ส อนจากเครื ่ อ งมื อ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลได้ อย่ างคุ ้ น เคย สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดผล
สามารถติ ดตามเพิ ่ มพู นความรู ้ ใน การตระหนั ก ถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ ์ แ ละ 2) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลย ี อ ุ บ ั ต ิ ใหม ่ อย ่ างมี ประเด็นการคัดลอกผลงานเพื่ อ ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ประสิทธิผล
การศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่าย ดิจิทัล
2) มี ค วามสามารถในการแสวงหา เทคโนโลยีดิจิทัล
ความรู ้ การจั ดเก็ บ ประมวลผล
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ข้ อมู ลและการนำเสนอข้ อมู ลผ่ าน 2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ที่ 3) ประเมินการนำเสนอผลงานจาก
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถวัดและประเมินผลการ การค้ น คว้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้น เรี ย นรู ้ ผ ่ า นระบบออนไลน์ ที่ เทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์ ชี้ให้เห็นความสำคัญของการใช้
และประเด็ น การคั ด ลอกผลงาน ในระดับจำเป็นและระดับสูง
สามารถสร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต สื่ อ 3) มอบหมายงานโดยการให้
ดิ จ ิ ท ั ล มั ลติ ม ี เดี ย และนวั ตกรรม แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าผ่านระบบ
ทางการสอนเพื ่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
หลากหลาย มีความสามารถในการ
สอนหรื อ การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นระบบ
เทคโนโลยี หรื อแอพพลิ เ คชั ่ น ที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มี ความสามารถสื ่ อสารได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเลื อกใช้
รู ปแบบการสื ่ อที ่ สารที ่ เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
และทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมี
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย
สำหรั บบุ คคลที ่ แตกต่ างกั นได้ มี
ความตระหนักถึงความปลอดภัยทาง
ออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและ
ไตร่ตรองในการแบ่ งปันข้อมู ลและ
การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น ทาง
ออนไลน์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
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วิชาพระพุทธศาสนา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้
3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรม
ทางการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี
หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่
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หลากหลาย สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา

ความรู้

1
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล กลุ่มวิชาเฉพาะการปกครอง
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือ
ความรับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาใน 1. สอดแทรกกิจกรรมที่เสริมสร้าง 1. ประเมิ น ผลการเรี ย นตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง คุ ณ ธ รรมและจริ ย ธ ร ร ม ใ น รายวิชา และประเมินผลการ
อาชีพ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ 2. สอดแทรกและจัดกิจกรรมเสริม 2. ประเมิ น พฤติ ก รรมโดยการ
ตนเองและสังคม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความมี สั ง เกตจากเพื ่ อ นนั ก ศึ ก ษา
3. มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ วินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา อาจารย์
ใ น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ส ถ า บ ั น แ ล ะ ตนเองและสังคม
ผู้บรรยาย
ประเทศชาติ
3. ส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
2.3.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มี ความรู ้ ความเข้ าใจในแนวคิ ด 1. จั ดการเรี ยนการสอนที ่ ม ี ลั กษณะ
ทฤษฎีและหลักการสำคัญในศาสตร์ บรรยาย อภิ ปราย โดยยึ ดผู ้ เรี ยน
ด้านการเมืองการปกครอง
เป็นศูนย์กลาง เน้นการจัดกิจกรรม
2. มีทักษะและประสบการณ์จากการ ในลั กษณะบู รณาการความรู ้ และ
เรียนรู้ในศาสตร์ด้านการเมืองการ ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับ
ปกครอง สามารถนำองค์ความรู้มา ความรู ้ และประสบการณ์ ใหม่ ใน
ประยุกต์ ใช้ ในการประกอบอาชี พ รายวิชาที่สอน
ต่าง ๆ ได้
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นบูรณา
3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ การความรู้ในวิชาทีศ่ ึกษาให้สอดรับ
ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยง
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
กั บ ความรู ้ ใ นศาสตร์ อ ื ่ น ๆ ที่
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ เกี่ยวข้อง
อธิ บายความต้ อ งการของสั ง คม 3. ศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลการเรียนตามรายวิชา
และประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
2. ประเมิ น จากการสั ง เกต การ
อภิ ปราย แลกเปลี ่ ยนและแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5. ประเมิ นจากการนำเสนอผลงาน
จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และการใช้ ประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิ ทยากร
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข พิเศษเฉพาะเรื่อง
ปัญหาได้
4. มอบหมายให้ผู้ เรี ยนทำการศึ กษา
5. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม ค้นคว้าองค์ความรู้ และวิทยาการ
ทางพระพุทธศาสนา สามารถบูรณา ใหม่ ๆ และ/หรื อวิ จั ย รวมทั ้ งจั ด
การกั บศาสตร์ ด ้ านการเมื องการ กิจกรรมและ/หรือโครงการเพื่อต่อ
ปกครอง และประยุ กต์ ใช้ ได้ อย่ าง ยอดองค์ความรู้
เหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล

2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถศึ กษา คิ ดวิ เคราะห์ คิ ด 1. จัดกิจกรรมกระตุ้ น ส่งเสริมให้ 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
สร้ างสรรค์ สั งเคราะห์ วิ พากษ์ นักศึกษาใช้ความคิด วิเคราะห์ และกระบวนการเรี ย นของ
และคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุ ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง นักศึกษา ตั้งแต่การสังเกต การ
เป็ น ผล สามารถสรุ ป ประเด็ น ความสัมพันธ์ทางความคิดด้วย ตั้งคำถาม การสืบค้นข้อมูล การ
ปั ญหาทางการเมื องต่ าง ๆ ตาม เหตุผล และหลักธรรมทางพุทธ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละ
หลักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
ศาสนา
สรุปผล
2. มีกระบวนการศึกษา วิธีการค้นคว้า 2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 2 . ป ร ะ เ ม ิ น ด ้ ว ย ก า ร ส ร ้ า ง
วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเมือง ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เรี ย นสามารถใช้ สถานการณ์ จ ำลอง แล้ ว ให้
การปกครองจากแหล่งข้อมูลต่าง ปั ญ ญาที ่ เ หมาะสมในการคิ ด ผู ้ เรี ย นฝึ ก ตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หา
ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนนำไปสู่ อย่างมีเหตุมีผล โดยผู้สอนและ
สร้างสรรค์
การตั ด สิ น ใจและแก้ ป ั ญ หาได้ ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
3. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ อย่างสร้างสรรค์
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
ทักษะต่าง ๆ ในการแก้ไขปั ญหา 3. จัดกิจกรรม/โครงการการเรี ย น การใช้กระบวนการคิด และการ
ทางสั งคมและการเมื องได้ อย่ าง การสอนด้ว ยประสบการณ์ ต รง ทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การ
เหมาะสม
เช่ น ศึ ก ษานอกสถานที ่ ก าร ทำรายงาน บทคว าม การ
ส ั ม ภ า ษ ณ ์ พ ู ด ค ุ ย ก ั บ ผ ู ้ มี
ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ส ั ง เ ค ร า ะ ห์
ประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระ กรณี ศ ึ ก ษา การวิ พ ากษ์ การ
ความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถ อภิปราย และอื่น ๆ
นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้
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2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มี ค วามสามารถในการปรับ ตัว 1. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็น 1 . ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร ส ั ง เ ก ต
และมีทักษะในการประสานงาน กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝึก พฤติก รรมและการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบและปฏิส ัมพันธ์ ของผู ้ เรี ย นขณะทำกิ จ กรรม
2. มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ระหว่างกัน และ/หรือนำเสนอหน้า กลุ่ม และการนำเสนอหน้าชั้น
สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะ ชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกต
ผู้ตาม และภาวะผู้นำ
2. มอบหมายงานรายบุคคลและงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
3. มี ค วามสามารถในการแก้ ไข กลุ่ม ให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร เรียนรู้ในชั้นเรียน
ปั ญ หาหรื อ จั ด การข้ อ โต้ แ ย้ ง จากแหล่งเรียนรู้เพื่อวางแผนและ 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ด้วยการแสดงออกถึงทักษะการ ตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หารวมทั ้ ง การ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้นำ ได้อย่างเหมาะสมตาม สื่อสารแนวราบได้อย่างเหมาะสม
โอกาส และชี้นำสังคมได้อย่าง 3. จัดกิจกรรม โครงการเพื่อกระตุ้น
เหมาะสมตามสถานการณ์
ให้ผ ู้เรียนเกิดการทำงานเป็ น ที ม
เพื่อฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม
1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถใช้ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ต ิ ใ น 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 1. ประเมินจากความสามารถในใช้
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า เพื ่ อ แก้ ไ ข การศึกษาค้น คว้ า นำเสนอผลงาน เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ วางแผนและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
2. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ การวางแผนและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผ่านข้อมูล ข่าวสาร และสถิติ ได้
ข้ อ มู ล และสื ่ อ สาร ต่ อ ผู ้ อ ื ่ น ได้ ผ่านข้อมูล ข่าวสาร และสถิติ
อย่างเหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง 2 . ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่ ภาคปฏิบัติทั้งสี่ทักษะของการ
ในการสื ่ อ สาร การแสวงหา เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะทั ้ ง สี ่ ข องการ ส ื ่ อ ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง การจั ด เก็ บ สื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ
และประมวลผลข้ อ มูล และการ 3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ 3. ประเมินจากรายงานและรูปแบบ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนสามารถสืบค้นด้วยตนเองจาก การนำเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยสื่ อ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
กลุม่ วิชาเฉพาะการปครอง
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและหลักการสำคัญในศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครอง
2) มีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง สามารถ
นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของสังคม รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
5) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการกับศาสตร์
ด้านการเมืองการปกครอง และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
เหตุเป็นผล สามารถสรุปประเด็นปัญหาทางการเมืองต่าง ๆ ตามหลักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
2) มีกระบวนการศึกษา วิธีการค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเมืองการปกครองจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมือง
ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีทักษะในการประสานงานอย่างสร้างสรรค์
2) มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้ตาม และภาวะผู้นำ
3) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการข้อโต้แย้ง ด้วยการแสดงออกถึงทักษะ
การเป็นผู้นำ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และชี้นำสังคมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ข้อมูลทางสถิติในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสื่อสาร ต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 83 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 66 หน่วยกิต
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
SO2102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
SO2103 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
SO2104 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
SO2105 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
SO2106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2107 แนวคิด ทฤษฎี และวาทกรรมทางการเมือง
SO2108 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
SO2109 กฎหมายลักษณะพยาน
SO2110 กฎหมายอาญา
SO2111 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
SO2112 กฎหมายปกครอง










ความรู้
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ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
3

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
SO2113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
SO2114 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
SO2115 ปรัชญาการเมือง
SO2116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
SO2117 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
SO2118 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
SO2119 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่
SO2120 การเคลื่อนไหวทางสังคม
SO2121 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
SO2122 ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์การพัฒนา
SO2123 สัมมนาศาสนากับการเมือง
SO2124 การจัดการความขัดแย้ง
SO2125 เศรษฐศาสตร์การเมือง
SO2126 พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
SO2127 การสืบสวนและการสอบสวน
SO2128 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
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ความรู้
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3

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
3








ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
SO2129 กฎหมายระหว่างประเทศ
SO2130 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
SO2131 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
SO2132 ระบบบริหารราชการไทย
SO2133 พลเมืองกับจิตสาธารณะ
SO2134 การสื่อสารทางการเมือง
SO2135 การเขียนและการสืบค้นทางรัฐศาสตร์
SO2136 ศาสนพิธีการศึกษา
SO2140 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคกลาง
SO2141 การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
SO2142 ประวัติศาสตร์ล้านนา
SO2143 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองในสาเกตนคร
SO2144 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองในล้านช้าง
SO2145 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองในศรีวิชัย
SO2146 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองในประเพณีภาคอีสาน
SO2147 การสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเชิงบูรณาการ
SO2148 สันติวิธีและสมานฉันท์
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ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
รายวิชาฝึกภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 8 หน่วยกิต
SO2137 เตรียมฝึกภาคสนาม
SO2138 การฝึกภาคสนาม
SO2139 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

2

ความรู้
3

1

2

   
  

 
 

3

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
3

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562
1.1 การวัดผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยดำเนินการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลอาจกระทำโดยการสอบ หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการประจำ
คณะกำหนด
(2) มีการวัดผลและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยภาคการศึกษา
ละหนึ่งครั้ง และมีการวัดผลและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(3) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับการวัดผลและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
1.2 ระบบการประเมินผล
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กระทำเป็นระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและ
ค่าระดับคะแนน โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้
ตาราง 1 แสดงแต้มระดับคะแนน (Grade Point)
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ค่อนข้างดี (Above Average) 2.50
C
พอใช้ (Average)
2.00
D+
อ่อน (Below Average)
1.50
D
อ่อนมาก (Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือค่าระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ให้
ใช้สัญลักษณ์ ต่อไปนี้
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ตาราง 2 แสดงสัญลักษณ์ผลการศึกษา
ระดับ
ความหมาย
AUD
การลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
การเรียนเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
U
การเรียนที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
การให้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F จะกระทำได้ในกรณีที่เป็นรายวิชา
นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามระดับคะแนน
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงผล
การเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนำผลมา
ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.1.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มี
เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตำราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สำเร็จการศึกษา ในลักษณะของการเน้นผลลัพธ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน
2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 การประเมิน ความพึ งพอใจจากสถาบัน การศึ ก ษาอื่ น ๆ ด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562
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3.1 การสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาและได้รับการเสนอให้รับปริญญา ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1.1 ต้องเรียนได้ครบจำนวนหน่วยกิต ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.1.3 นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.4 นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐานไม่ต่ำกว่า 15 วัน
3.1.5 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.7 เกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดพันธกิจของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 1) การ
จัดการศึกษา 2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการแก่สังคม 4) การทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ 5) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ พัฒนาการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
(3) จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
(2) มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถขอตำแหน่ง
ทางวิชาการได้
(3) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น ในระดับ Postgraduate
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ โดยมี
อาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาควบคู่กับอาจารย์พิเศษ
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
การปรับปรุงหลักสูตรต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.5 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็นผู้มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สามารถมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.1.1 มีร ะบบการประเมิ นบั ณ ฑิต ที ่ พึ งประสงค์ต ามหลั ก สู ตรที่ ก ำหนดไว้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2.1.2 มีการนำผลการประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยผู้ใช้บัณฑิต เสนอต่อที่ประชุม
หลักสูตร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำรวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
2.3 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.3.1 มี ร ะบบและกลไกในการส่ ง เสริ ม บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ พ ึ ง ประสงค์ ส อบผ่ า น
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
การรั บ นั ก ศึก ษาในหลัก สูต รรัฐ ศาสตรบัณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2563) กำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และระเบียบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จัดกิจกรรมหรือ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์และรุ่นพี่ ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่
จำเป็นต่อการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการศึกษาในระดับปริญญาตรี การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และปรับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3.3 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนการเรียน การวางแผน
ชีวิต การแนะนำแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสำหรับอาชีพ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
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และให้ คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ กำหนดชั่ว โมงให้
คำปรึกษา (Office Hours) ให้นักศึกษาเข้าปรึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
3.5 การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร สำรวจอัตราการคงอยู่ และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาและลดอัตราการลาออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบ กลไก ในการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ต่อหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งดำเนิน การ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
4. อาจารย์
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
มีระบบ กลไก ในการรับอาจารย์ใหม่ และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4.2 การบริหารอาจารย์
หลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ จัดทำแผนการบริหารหลักสูตร แผน
บริห ารความเสี่ย งระดับ หลักสูตร และแผนพัฒ นาบุคลากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึก ษา
ดำเนินการธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีการประชุมวางแผน วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒ นาของอาจารย์ จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ส่งเสริมให้มีผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทักษะการสอน
ทักษะการวิจัย ทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาต่อ การอบรม และการศึกษาดูงาน
4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินในรายวิชา รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะทำ
ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น การประชุมอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง มีรูปแบบ
การสื่อสารของอาจารย์ผ่านระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ
4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิระดับขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ในกรณีที่
อาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบ เท่า
และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำ
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาควบคู่กับอาจารย์พิเศษ
4.6 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สำคัญ คือ (1) สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน
ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตัว
บ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเ หมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันจัดทำสาระของรายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย และบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันในรายวิชา เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรให้ความสำคัญกับ การวางระบบผู้ส อนในแต่ล ะรายวิชา โดยคำนึงถึง คุณวุฒ ิข อง
อาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชา
ทีผ่ ู้สอนรับผิดชอบ อีกทั้งหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ มา
บรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ พร้อมทั้งการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมิน นักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (Assessment for Learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการ
นำผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒ นาวิธ ีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ ( Assessment as
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Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Assessment of Learning)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล
หนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การให้บริการสัญญาณ Internet แบบไร้สาย (Wi-Fi) และ
อุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเตรียมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
ทันสมัย
6.2 มีระบบและกลไกในการสำรวจและจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่ว มของ
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
6.3 มีการติดตามผลการดำเนิน งานด้ า นสิ่งสนั บสนุนการเรียนรู้ พร้อมทั้ง ปรับ ปรุง พัฒ นาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ดทำรายงานผลการดำเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของการฝึกภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
    

   
    
    
    
 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
9 10 10 11 12

7.1 ระบบ กลไก กำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
7.1.1 วางแผนการประกันคุณภาพหลักสูตร
(1) กำหนดแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการ
ปกครอง
7.1.2 พิจารณาอนุมัตินโยบาย
(1) เสนอแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.1.3 การควบคุมคุณภาพ
(1) มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
(2) มีการจัดทำคู่มื อแผนปฏิบัติ การ การประกันคุณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
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(3) กำหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ มีการชี้แจงตัวบ่งชี้ และทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ และจัด
อบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(4) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
7.1.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
(1) มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามตัวบ่งชี้
(2) มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
7.1.5 การประเมินคุณภาพหลักสูตร
(1) จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(2) รับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
7.1.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุง
(1) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) ติดตามผลการดำเนินงานของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา
และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
1.1.2 ระหว่างการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
อภิปรายซักถามและการตอบคำถามในชั้นเรียน
1.1.3 หลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์
ผลการเรียนของนักศึกษา
1.1.4 นำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกำหนดให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ประเมิน
1.2.3 การประเมินทักษะการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของกล
ยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต
2.2 ประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน โดยประเมินจากแบบสอบถามและ
การสนทนากลุ่ม
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และการวิพากษ์หลักสูตร
2.4 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับหลักสู ตร ตามตัว บงชี้ ใ นหมวดที ่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
4.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4.5 ปรับปรุงและแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.6 ส่งร่างหลักสูตรปรับปรุงเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ก. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง
Bachelor of Political Science
Program in Government
ชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
Bachelor of Political Science
(Government)
ชื่อย่อ
ร.บ. (การปกครอง)
B.Pol.Sc. (Government)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง
Bachelor of Political Science
Program in Government
ชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
Bachelor of Political Science
(Government)
ชื่อย่อ
ร.บ. (การปกครอง)
B.Pol.Sc. (Government)

ข. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6
หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 116 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 86 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
2.3) รายวิชาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 8 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 71 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาบังคับเรียน 54 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
2.3) รายวิชาการฝึกภาคสนามหรือ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 8
หน่วยกิต

เหตุผล
ดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2559
คงเดิม

เหตุผล
ปรับปรุงตามหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ลดหน่วยกิต
คงเดิม
ลดหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 152 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1004 สันติศึกษา

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

เหตุผล
คงเดิม
ลดหน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
GE1003 กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมและ
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และ
โหราศาสตร์ไทย
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อ
พัฒนา
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็ น พลเมื อ งในสั ง คม
ประชาธิปไตย
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
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เหตุผล
คงเดิม
ปรับชื่อรายชวิชาและ
คำอธิบาย
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดอออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
GE2003 การวางแผนชีวิต
GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี
GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้น
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004 การแปลอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 แนวค ิ ดทางปร ั ชญาและ
วิทยาศาสตร์
GE2002 การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลและการ
แก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
-

เหตุผล
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ย้ายเป็นวิชาเลือก กลุ่ม
วิชาเฉพาะพระพุทธศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพ เพิ่มเข้ามาใหม่
และสังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
คงเดิม
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เปลี ่ ยนชื ่ อ และคำอิ บ าย
รายวิชา
ตัดออก
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
GE3003 ทักษะการพูดการฟัง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การศึกษา
-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
GE3005 ภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ ทั กษะ
การศึกษา
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่ อการเรี ยนรู้
วัฒนธรรม
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน

เหตุผล
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ
รายชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชาและชื่อ
รายวิชา
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ เพิ่มเข้ามาใหม่
อาเซียน
GE3008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน เพิ่มเข้ามาใหม่
อาชีพ
GE3009 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เพิ่มเข้ามาใหม่
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ คงเดิม
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ เปลี่ยนชื่อและคำอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
ตัดออก
GE4002 คณิตศาสตร์ เพื่ อพัฒนาทั กษะ เพิ่มเข้ามาใหม่
การคิด
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ตัดออก
การศึกษาค้นคว้า
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพั ฒนา เพิ่มเข้ามาใหม่
ทักษะการเรียนรู้
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัดออก
GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4005 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่มเข้ามาใหม่
การศึกษาค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับ เพิ่มเข้ามาใหม่
งานยุคดิจิทัล
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ง. หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เหตุผล
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 86 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย
SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ของการเมืองการปกครองไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 71 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 54 หน่วยกิต
SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
-

ปรับลด
ปรับลด
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ตัดออก

-

ตัดออก

SO2102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย
SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
SO2103 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ SO2104 พรรคการเมือง กลุ่ม
และการเลือกตั้ง
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เหตุผล
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

เหตุผล

เพิ่มเข้ามาใหม่
ปรับคำอธิบายรายวิชา
คงเดิม
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SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริย
ศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เหตุผล
SO2105 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ คงเดิม
SO2106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ คงเดิม
ตัดออก

SO2107 แนวคิด ทฤษฎีและวาทกรรมทาง
การเมือง
SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
SO2108 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
การเมือง
SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน
SO2109 กฎหมายลักษณะพยาน
SO2111 กฎหมายอาญา
SO2110 กฎหมายอาญา
SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา SO2111 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
SO2113 กฎหมายปกครอง
SO2112 กฎหมายปกครอง
SO2114 การเมืองและการปกครองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
SO2113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ
บริหารรัฐกิจ
SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น SO2114 การเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่น
SO2117 ปรัชญาการเมือง
SO2115 ปรัชญาการเมือง
SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
SO2116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
SO2119 การสืบสวนและสอบสวน
SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง
SO2121 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์

SO2107 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์

SO2122 การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ

SO2118 การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เพิ่มเข้ามาใหม่
ปรับชื่อรายวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปรายวิชาเลือก
ย้ายไปรายวิชาเลือก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
-

รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
SO2119 การเมืองการปกครองไทย
สมัยใหม่
SO2120 การเคลื่อนไหวทางสังคม
-

คงเดิม
เพิ่มเข้ามาใหม่

SO2121 การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมไทย
SO2122 ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์
การพัฒนา
-

เพิ่มเข้ามาใหม่

SO2123 การจัดการความขัดแย้ง

-

ปรับชื่อรายวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ย้ายจากบังคับ
ตัดออก

-

ตัดออก

SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรี
ประชาธิปไตย

SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย
SO2126 การเมืองและการจัดการความ
ขัดแย้ง

SO2124 สัมมนาศาสนากับการเมือง
SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการ
วิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา
SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมือง
ปัจจุบัน
SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
การเมือง

SO2125 เศรษฐศาสตร์การเมือง

SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหา SO2126 พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SO2127 การสืบสวนและสอบสวน
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เหตุผล

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก

เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก
SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ
SO2134 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน

SO2128 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
SO2129 กฎหมายระหว่างประเทศ
SO2130 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน

SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

SO2131 การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

SO2132 ระบบบริหารราชการไทย

SO2137 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ SO2133 พลเมืองกับจิตสาธารณะ

SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง

SO2134 การสื่อสารทางการเมือง

SO2135 การเขียนและการสืบค้นทาง
รัฐศาสตร์
SO2136 ศาสนพิธีการศึกษา

เหตุผล
ย้ายจากบังคับ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
SO2140 ประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคกลาง
(รายวิชาอัตลักษณ์)
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 รายวิชาฝึกภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์
คงเดิม
หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี 8 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 2 หน่วยกิต
SO2140 เตรียมฝึกประสบการณ์
SO2137 เตรียมฝึกภาคสนาม
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ภาคสนาม
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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SO2141 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
SO2138 การฝึกภาคสนาม

SO2139 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

2.2) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
นั้นๆ

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสรายวิชา,
ปรับชื่อรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่
*นักศึกษาสามารถเลือก
ทำวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีแทนการฝึก
ภาคสนามได้

2.2) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 คงเดิม
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 คงเดิม
หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ภาควิชานั้นๆ

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายมนตรี รอดแก้ว
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2554
2552

3. งานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัย
มนตรี รอดแก้ว, วิญญู เถาถาวงษ์ , อาทิตย์ ชูชัย , พระมหาธนกร กตปุญฺโญ และศริศักดิ์ สุนทรไชย. (2562). การพัฒนา
กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ของวัดถ้ำกระบอก จังหวัด
สระบุรี. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19(4), หน้า 59-70 (TCI 1)
มนตรี รอดแก้ว. (2560). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ. วารสารแสงอีสาน, 13(2), หน้า 27-39. (TCI 2)
3.2 บทความวิชาการ
3.3 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Proceeding)
วิญญู เถาถาวงษ์, มนตรี รอดแก้ว, ถาวร วรบุตร และพระมหาธนกร กตปุญฺโญ. (2561). การบริหารงานคณะสงฆ์ และการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 5th
National and the 3nd Interactional Conference 2018. หน้า 181-189, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
3.4 หนังสือ/ตำรา
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3
2. SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์
3
3. SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3
2. SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3
3. SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
3
4. SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
3

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายอาทิตย์ ชูชัย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ

2556
2552

3. งานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัย
มนตรี รอดแก้ว, วิญญู เถาถาวงษ์ , อาทิตย์ ชูชัย , พระมหาธนกร กตปุญฺโญ และศริศักดิ์ สุนทรไชย. (2562). การพัฒนา
กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ของวัดถ้ำกระบอก จังหวัด
สระบุรี. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19(4), หน้า 59-70. (TCI 1)
ไชยยา เรืองดี , วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, พนัด ด้วงติลี, ชินกร ทองดี , อาทิตย์ ชูชัย, ณฐภัทร อยู่เมือง. (2562). การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD. วารสารแสงอีสาน, 16(2), หน้า 438-446. (TCI 2)
3.2 บทความวิชาการ
3.3 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Proceeding)
3.4 หนังสือ/ตำรา
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. GE1001 การต่อต้านการทุจริต
3
2. SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
3
3. SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3
4. SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
3
5. SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. GE1001 การต่อต้านการทุจริต
3
2. SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3
3. SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2557
2553

3. งานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัย
สุกิจ ชัยมุสิก, สมพงษ์ ธรรมโชติ, ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, พระปลัดวิสุทธิ์ วิสุทฺธาจาโร, ปัณฑิตาภา เนตรน้อย, กัญจิรา วิจิตรวัช
รารักษ์, ริศร พงศ์สุวรรณ, พิเชฐ ศรีหล้า และวรวุฒิ สุขสมบูรณ์. (2560). การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 8(1), หน้า 95-105. (TCI 2)
ไชยยา เรืองดี, วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, พนัด ด้วงติลี, ชินกร ทองดี, อาทิตย์ ชูชัย, ณฐภัทร อยู่เมือง, สอาด ภูนาสรณ์. (2562).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD. วารสารแสงอีสาน, 16(2), หน้า 438-446. (TCI 2)
3.2 บทความวิชาการ
3.3 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Proceeding)
3.4 หนังสือ/ตำรา
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง
3
2. SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
3
3. SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
3
2. SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3
3. SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
3

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายพนัด ด้วงติลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การเมือง)
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2562
2542
2539

3. งานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัย
พนัด ด้วงติลี. (2559). การพัฒนาชุมชนด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. 7(2), หน้า 161-168. (TCI 2)
ไชยยา เรืองดี, วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, พนัด ด้วงติลี, ชินกร ทองดี, อาทิตย์ ชูชัย, ณฐภัทร อยู่เมือง, สอาด ภูนาสรณ์. (2562).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD. วารสารแสงอีสาน, 16(2), หน้า 438-446. (TCI 2)
3.2 บทความวิชาการ
3.3 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Proceeding)
3.4 หนังสือ/ตำรา
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
3
2. SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีทางการเมืองไทยในปัจจุบัน
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3
2. SO2117 ปรัชญาการเมือง
3
3. SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง
3

มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

5. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นางสาวณฐภัทร อยูป่ ระไพ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ร.ม. (เศรษฐศาสต์การเมืองและการบริหารจัดการ)
บ.ธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีที่จบ
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3. งานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัย
ไชยยา เรืองดี, วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, พนัด ด้วงติลี, ชินกร ทองดี, อาทิตย์ ชูชัย, ณฐภัทร อยู่เมือง, สอาด ภูนาสรณ์. (2562).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD. วารสารแสงอีสาน, 16(2), หน้า 438-446. (TCI 2)
3.2 บทความวิชาการ
3.3 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Proceeding)
3.4 หนังสือ/ตำรา
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3
2. SO2101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3
3. SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
3
4. SO2114 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. SO2114 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3
2. SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3
3. GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
3
4. SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองไทย
3
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