รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สารบัญ
หมวด
หน้า
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ค. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
ฆ. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ง. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ฉ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑
๓๓
๓๕
๖๑
๗๗
๗๙
๘๐
๘๕

๘๘
๑๐๖
๑๓๓
๑๓๕
๑๖๔
๑๘๐
๑๘๔

ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการ
เที ย บโอนผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ และ ฉบั บ ที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ซ. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ปริ ญ ญาใน
สาขาวิชาและสาขาย่อ สาหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ฌ. ข้ อ ก าหนดมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง
ญ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปิดสอน
ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙ )
คณะสังคมศาสตร์
ฎ. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๘๙
๑๙๓

๑๙๖

๒๒๗
๒๓๐

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

---------------------------------------------------มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์

หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
Bachelor of Political Science
B.Pol.Sc.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรประเภททางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลั กสู ตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ารัฐ ศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติ อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถเป็น
๑. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. พนักงานในสังกัดสานักงานข้าราชการพลเรือน
๓. ข้าราชการทหาร และตารวจ
๔. พนักงานฝุายบุคคลของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. นักการเมือง นักวิชาการศึกษา นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป
๖. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ
๙. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย จานวน ๒๖
หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

(๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่ : ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
รหัสเลข ๑๓ หลัก

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อสกุล

ID : ๓-๑๐๐๘๐๐๐๙๐-๓๕-๑

รองศาสตราจารย์

นายอนุภูมิ โซวเกษม

ID : ๓-๑๒๙๘๐๐๐๐๖-๗๔-๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายชวัชชัย ไชยสา

พธ.บ.
M.A.
พธ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

ID : ๓-๘๓๙๙๐๐๔๓๙-๐๒-๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ID : ๓-๓๖๑๑๐๐๐๒๑-๙๗-๕

อาจารย์

ID : ๓-๙๒๐๖๐๐๓๗๕-๕๕-๙

คุณวุฒิ

ดร.เสนอ อัศวมันตา

ศศ.ม.
พธ.ด.

ดร.ทักษิณ ประชามอญ

ร.บ.
ร.ม.
ศ.บ.

อาจารย์

ดร.กาญจนา ดาจุติ

ศน.ม.
พธ.ด.

สาขาวิชา

มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
Politics
มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
Political Science
รัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Delhi University, India
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๒๓
๒๕๒๖
๒๕๒๑
๒๕๓๒
๒๕๔๓
๒๕๔๗
๒๕๕๘

๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๓๕
๒๕๕๒
๒๕๕๗

๓

(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ที่อยู่ : ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
รหัสเลข ๑๓ หลัก
ID : ๓-๔๑๑๒๐๐๑๖๓-๙๓-๒
ID : ๓-๔๗๐๑๐๐๕๒๗-๙๓-๑

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

นายบัวลี มณีแสน

อาจารย์

นายอภิวัฒชัย พุทธจร

ID : ๓-๓๓๐๑๐๐๒๒๔-๓๖-๑

อาจารย์

พระเดชขจร ขนฺติธโร
(ภูทิพย์)

ID : ๓-๔๓๐๒๐๐๔๘๑-๑๗-๘

อาจารย์

ดร.คิด วรุณดี

ID : ๑-๔๓๐๑๐๐๑๑๓-๘๔-๗

อาจารย์

พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ
(เกษานุช)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

a
ศศ.ม.
พธ.บ.
ร.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
พธ.บ.
M.A.
Ph.D.
รป.ม.
พธ.บ.
ร.ม.

สังคมศึกษา
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
ศาสนา
Sociology
Sociology
รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
๒๕๓๖
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๕๕
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๖
๒๕๓๖
๒๕๔๐
๒๕๕๐
๒๕๕๓
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๔

(๓) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : ๓/๓ หมู่ ๕ ถนนราชดาเนิน ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
รหัสเลข ๑๓ หลัก

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อสกุล

ID : ๓-๘๐๐๑๐๑๓๖๗-๕๑-๙

อาจารย์

พระครูภาวนากิจสุนทร
อธิจิตฺโต (เดชจูด)

ID : ๓-๙๐๐๗๐๐๕๙๗-๒๘-๖

อาจารย์

พระครูรตั นสุตากร
จนฺทโชโต (ล่องแก้ว)

อาจารย์

พระครูวาทีธรรมวิภัช
ฐิตญาโน (บุรินทราพิทักษ์)
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สาขาวิชา
สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
Sociology
การบริหารการพัฒนา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
ประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง
ศาสนา
การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Sociology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ดร.ปัญญา คล้ายเดช
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ศศ.ม.
ศน.ม.
Ph.D.
B.A.
M.A.

สังคมศึกษา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รัฐศาสตร์การปกครอง
Political Science
Politics Science
Political Science

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Magadh University, India
University of Poona, India
Marathwada University, India
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Marathwada University, India
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รป.ม.
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Entire Politics
Political Science
การแนะแนวการศึกษา
พัฒนาสังคม
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รัฐประศาสนศาสตร์
Political Science

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India
Magadh University, India
วิทยาลัยครูอดุ รธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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University of Reading, United Kingdom
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Dr.B.A.Marathwada University, India
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มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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การเมืองและปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Nagapur University, India

๒๕๓๖

พธ.บ.

สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๒๒

M.A.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.ม.

Sociology
บรรณารักษ์
คณิตศาสตร์
รัฐศาสตร์

University of Poona, India
วิทยาลัยครูสุรินทร์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๒๔
๒๕๒๘
๒๕๔๓
๒๕๔๘

สาขาวิชา

พระครูปญ
ั ญาสุธรรมนิเทศก์
ญาณธีโร (รุดบุญ)
พระครูสุธรรมกิจโกศล สุภทฺ
โท (สูงสนิท)

พธ.บ.
ศศ.ม
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายกฤษนันท์ แสงมาศ

ID: ๔-๓๓๙๙๐๐๐๐๑-๖๑-๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายชาลี ชื่นรัมย์

อาจารย์

ปี
๒๕๒๘
๒๕๕๑
๒๕๔๕
๒๕๕๐
๒๕๓๑

คุณวุฒิ

ID: ๓ ๓๒๑๒
๐๐๐๓๘ ๐๑ ๒

ID: ๓-๓๒๐๙๐๐๙๑๕-๕๑-๑

การสอนสังคมศึกษา
รัฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อสกุล

นายเศรษฐพร หนุนชู

๑๑

(๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ที่อยู่ : ๕๖๖ หมู่ ๒ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
หลัก
วิชาการ
ศน.บ.
พระธาดาพงษ์ สุธมฺโม
ID : ๓-๕๖๐๖อาจารย์
๐๐๒๐๙-๗๖-๘
ศน.ม.
(อะทะเทพ)
ศศ.บ.
ID : ๓-๕๖๐๑๐๐๐๖๒-๙๓-๘
อาจารย์
ดร.สหัทยา วิเศษ
พช.ม.
ปร.ด.
ศศ.บ.
ID: ๓-๕๖๗๕อาจารย์
นางพิศมัย วงศ์จาปา
๗๗๖๘๗-๕๗-๑
ร.ม.
ร.บ.
ID : ๓-๕๐๖๐-๕
๐๐๐๔๔๓-๕๖-๔

ID: ๓-๒๕๑๒๐๐๒๗๙-๖๑-๔

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
บ้านและชุมชน
พัฒนาชุมชน
สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
๒๕๔๙
๒๕๕๓
๒๕๓๑
๒๕๔๐
๒๕๕๖
๒๕๒๘
๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Nagpur University India
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

๒๕๓๗
๒๕๔๐
๒๕๕๓
๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๔๔
๒๕๕๓

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

พระครูโสภณปริยัติสธุ ี

ถิรธมโม (ไชยะวุฑฒิกุล)

ร.ม.
ปร.ด.

รัฐศาสตร์
Public Administration
รัฐศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

อาจารย์

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง
พุทฺธสาวโก
(ลักษณ์พลวงค์)

พธ.บ.
ร.ม.

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

M.A.

๑๒

(๑๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย
ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๙ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
หลัก
วิชาการ
ร.บ.
ID: ๓-๔๒๐๕อาจารย์
พระสิริรัตนเมธี
๐๐๓๕๐-๐๐-๑
ร.ม.
พระปลัดพิทยพล ฐิตฺตธมฺ
ศน.บ.
ID: ๒-๓๑๑๐อาจารย์
๐๐๐๐๑-๐๕-๒
โม (กองพงษ์)
ร.ม.
พธ.บ.
M.A.
ID: ๓-๓๐๑๗อาจารย์
ดร.จานงค์ วงศ์คง
๐๐๕๗๓-๘๖-๓
M.A.
Ph.D.
รป.บ.
ID: ๕-๔๗๑๖อาจารย์
นายศตวรรษ สงกาผัน
๐๐๐๑๐-๘๐-๓
ศน.ม.
ศศ.บ.
ID: ๑-๔๒๙๙ศน.บ.
๐๐๐๗๗- ๕๘-๔
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีกฤษ โยทุม
น.บ.
ศน.ม

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์
บริหารการศึกษา
Economic
Political Science
Economic
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, INDIA
Tilak Vidyapeeth University, INDIA
University of Pune, INDIA
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๔๒
๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๕๖
๒๕๓๕
๒๕๓๘
๒๕๔๔
๒๕๔๗
๒๕๔๙
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๙
๒๕๕๗

๑๓

(๑๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ที่อยู่: วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐
สาเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
พธ.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสนอง
ID : ๓-๓๓๑๒- ผู้ช่วย
อ.ม. บาลีและสันสกฤต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๐๐๑๖๘-๓๗-๔ ศาสตราจารย์ ปัจโจปการี (จานิล)
ค.ด. อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พธ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID : ๓ ๙๐๐๑ ผู้ช่วย
นายปรีชา
M.A. Linguistics
สถาบัน University of Poona , India
๐๐๕๔๔ ๕๑ ๓ ศาสตราจารย์ บุญทวี
M.A. Politics
TMV. University, India
พธ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระอธิการรัฐชัย
ID : ๕-๔๘๐๕อาจารย์
๐๐๐๑๙-๖๙-๗
ชุตินฺธโร (ไชยมนตรี)
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ID : ๓-๔๘๐๕อาจารย์
นายเสนีย์ สรรพโส
๐๐๐๒๓-๙๗-๓
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พธ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID : ๓-๔๘๐๕นายพรรณุพงษ์
อาจารย์
๐๐๐๕๔-๗๓-๙
ยะสุรีย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
๒๕๓๕
๒๕๓๙
๒๕๕๗
๒๕๓๖
๒๕๓๘
๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๒๕๕๒
๒๕๕๔

หมายเหตุ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาง
รัฐศาสตร์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาง
รัฐศาสตร์

๑๔

(๑๓) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ที่อยู่: เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
รหัสเลข ๑๓ ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
หลัก
วิชาการ
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ID : ๓-๖๐๙๙นางสาวพูลลาภ
อาจารย์
๐๐๙๐๙-๑๘-๕
จันทร์เฉลิม
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ID : ๑-๖๐๐๙นางสาวพัชรินทร์
อาจารย์
๐๐๐๔๒-๖๑-๔
อยู่เย็น
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์
ID: ๓-๖๐๐๑อาจารย์
นางจารุณี บุญอ่อน
๐๑๒๒๗-๕๘-๑
ศศ.ม. รัฐศาสตร์

ID : ๑-๖๐๙๙๐๐๐๔๓-๐๔-๑

ID: ๓-๖๕๐๒๐๐๕๐๐-๗๒-๓

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หมายเหตุ
ปี
๒๕๔๕
๒๕๔๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๔๑
๒๕๕๑

ร.บ.

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๑

ศศ.ม.

ยุโรปศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๔

ร.บ.
ศศ.ม.

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๓๗
๒๕๔๐

นางสาวศศิกานต์
วิทยโชคกิติคุณ

นายพงศภัค พวงทอง

ผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ คือ
ระบบการเลือกตั้งของไทยในยุคปัจจุบัน.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (ISSN :
๒๒๘๖-๙๓๐๑).มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,นครสวรรค์.(๒๕๖๐)
หน้าที่ ๑๑๙ – ๑๓๐.

๑๕

(๑๔) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ที่อยู่: วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรรี ัมย์ ๓๑๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
หลัก
ID: ๓-๓๒๐๖๐๐๒๐๗-๙๗-๐
ID: ๓-๓๒๐ ๑๐๑๓๒๖-๒๑-๓
ID: ๓-๓๒๐๑๐๑๐๕๔-๘๙-๒
ID: ๓-๑๐๒๐๐๒๕๒๕-๘๘-๒
ID: ๓-๔๕๐๔๐๐๔๐๘-๕๒-๑

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

พระครูปริยัติปญ
ั ญาโสภณ
สิริปญฺโญ (บูรณะ)

อาจารย์

พระวิชาญ อาทโร (มวลทอง)

อาจารย์

พระสุเทิด ทีปงฺกโร
(งามประจบ)

อาจารย์

นายทัศนะ คล่องวิจักษณ์

อาจารย์

นางสาวสมาพร มังคลัง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พธ.บ.
ร.ม.
น.บ.
น.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
ศศ.บ.
ร.ม.
ศศ.บ.
ร.ม.

พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตรการปกครอง
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๔๗
๒๕๕๐
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๔๔
๒๕๕๖
๒๕๔๔
๒๕๕๖
๒๕๓๑
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๕๖

๑๖

(๑๕) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ที่อยู่: ถ.สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
หลัก
วิชาการ
ID: ๓ ๙๓๐๕

๐๐๒๐๒ ๑๐ ๕
ID: ๓-๙๖๙๘-๐๐๐๑๑๙๑-๕
ID: ๓-๙๕๐๑-๐๐๖๓๓๕๒-๔
ID: ๑-๙๐๙๘-๐๐๑๘๖๔๗-๖
ID: ๑-๙๔๐๔-๐๐๐๓๗๖๗-๐

อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรีชูสิทธิ์
จันทร์แดง

อาจารย์

พระมหากริช ถิรธมฺโม
(วิโยชน์)

อาจารย์

นางอัญชลี แสงเพชร

อาจารย์
อาจารย์

นางสาวภมรรัตน์
ชุมภูประวิโร
นางสาวปานวลัย
ศรีราม

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี
๒๕๕๑

ศศ.บ.
ร.ม.

รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สหวิทยาการเพื่อการจัดการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๗

พธ.บ.
ศน.ม.
บธ.บ.
ร.ม.
ทล.บ.
ร.ม.
ร.บ.
ร.ม.

ศาสนา
รัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

๒๕๓๘
๒๕๕๖
๒๕๔๖
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๗
๒๕๕๔
๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๗

(๑๖) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ที่อยู่: ๘๙ หมู่ ๓ ต.ม่วงตึด๊ อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
หลัก
วิชาการ
ID : ๑-๕๓๐๕๐๐๐๕๔-๐๕-๗

อาจารย์

พระครูปลัดวัชรพงษ์
วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน), ดร.

ID : ๓-๑๐๒๐๐๑๗๓๐-๕๒-๑

อาจารย์

พระครูวิจติ รธรรมโชติ
(ร่อนทอง)

ID : ๑-๕๕๐๑๐๐๐๕๔-๒๕-๔

อาจารย์

พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
(ดวงเมือง)

ID : ๓-๕๕๑๑๐๐๐๒๔-๑๑-๕

อาจารย์

ดร.วรปรัชญ์ คาพงษ์

ID :๑-๕๒๐๘๐๐๐๐๑-๑๗-๐

อาจารย์

นายประสิทธิชัย มหายศ

คุณวุฒิ
พธ.บ.
ร.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
M.A.
รป.บ.
ศษ.ม.
ร.ม.
พธ.บ.
ร.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
ศน.ม.

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
Politics
รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารการศึกษา
การเมืองการปกครอง
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๕๙
๒๕๒๗
๒๕๓๐
๒๕๕๐
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๔๖
๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๕๑
๒๕๕๕

๑๘

(๑๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ที่อยู่: เลขที่ ๑๕๘ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
หลัก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุล

ID: ๓-๔๖๑๑๐๐๐๒๓-๕๐-๑

อาจารย์

พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี,
ดร. (เดชจักร์บดินทร์)

ID: ๓-๗๔๐๑๐๐๘๒๙-๐๔-๘

อาจารย์

พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์
ขนฺติพโล (รอดทะยอย)

ID: ๓-๒๔๐๒๐๐๔๔๑-๐๕-๔

อาจารย์

นายหฤทัย คาเม้า

ID: ๓-๔๔๐๘๐๐๐๕๒-๗๔-๐

อาจารย์

ID: ๓-๑๑๐๓๐๐๘๗๕-๘๕-๕

อาจารย์

นายศิลปะ หินไชยศรี

นายชัยวิวัฒน ลาไป

คุณวุฒิ

พธ.บ.
รป.ม.
Ph.D.
ศน.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
M.A.
ศน.บ.
M.A.
M.A.
ค.บ.
ศศ.ม.

สาขาวิชา

บริหารรัฐกิจ
นโยบายสาธารณะ
Politics & Public Adm.
รัฐศาสตร์การปกครอง
สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
บริหารรัฐกิจ
Politics
สังคมวิทยา
Sociology
Political Science
บรรณารักษศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๔๖
๒๕๔๘
๒๕๕๗
๒๕๕๑
๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๔๘
๒๕๕๓
๒๕๓๗
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๓๓
๒๕๔๖

๑๙

(๑๘) วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
ที่อยู่: ๑ ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ. ลาปาง ๕๒๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
หลัก
วิชาการ
พธ.บ.
ID: ๓-๖๓๐๖ผู้ช่วย
รป.ม.
ดร.อนันต์ อุปสอด
๐๐๑๖๖-๔๑-๓
ศาสตราจารย์
พธ.ด.
ค.บ.
ID: ๓-๕๒๙๙ผู้ช่วย
นายกนกรัชต์ เก่าศิริ
๐๐๐๐๒-๕๔-๗
ศาสตราจารย์
ร.ม.
ค.บ.
ID: ๓-๕๒๑๐นายธีระวัฒน์ แก้ว
อาจารย์
ร.ม.
๐๐๕๖๔-๙๓-๒
ลังกา
วท.ม.
ID: ๑-๔๔๙๙นางสาวชลิดา แย้มศรี
ค.บ.
อาจารย์
๐๐๑๙-๒๗๘-๒
สุข
ร.ม.
ID: ๑-๕๒๙๙๐๐๓๑๙-๒๗-๗

อาจารย์

นางสาวอณิษฐา
หาญภักดีนิยม

รป.บ.
ร.ม.

สาขาวิชา
สังคมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
รัฐประศาสนศาสตร์
นาฏศิลป์และการละคร
การปกครอง
สุขศึกษา
การปกครอง
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ปี
๒๕๔๗
๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๗
๒๕๑๘
๒๕๓๗
๒๕๓๐
๒๕๔๓
๒๕๕๐
๒๕๓๐
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๕
๒๕๕๘

หมายเหตุ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางรัฐศาสตร์

๒๐

(๑๙) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ที่อยู่: ๖๗ ๒ ถนน โยธาธิการ ต.น้าคา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
หลัก
ID : ๓-๓๕๐๕๐๐๑๗๒-๒๙-๕
ID : ๓-๓๓๐๒๐๐๐๐๓-๘๑-๑
ID : -๓๓๑๐๐๑๒๐๖-๕๑-๙
ID : ๓-๓๓๑๐๐๑๒๑๔-๓๔-๑
ID : ๓-๓๓๐๓๐๑๐๘๕-๓๐-๙

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อสกุล
พระอุดมปัญญาภรณ์
สณฺหวฑฺฒโน (จันเหลือง)
พระครูสิริคณาภิรักษ์ สิริปญฺโญ
(วงษ์มณี)

อาจารย์

นายชุมพล ศรีราตรี

อาจารย์

พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ
(งาหอม)

อาจารย์

นายสมปอง ทิพย์สมบัติ

คุณวุฒิ
พธ.บ.
ศศ.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
ร.ม.

สาขาวิชา
การสอนสังคม
พัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์การปกครอง
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์การปกครอง
พุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์การปกครอง
จริยศึกษา
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(NIDA)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
๒๕๔๒
๒๕๔๕
๒๕๕๐
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๙
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๔๕
๒๕๕๔

๒๑

(๒๐) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ที่อยู่: ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อสกุล
หลัก
ID : ๓-๔๕๐๑๐๐๘๒๙-๘๓-๑
ID : ๑-๔๙๐๕๐๐๐๒๐-๔๒-๑
ID : ๕-๔๕๐๕๐๐๐๔๗-๙๓-๓
ID : ๓-๔๕๙๙๐๐๓๑๔-๓๘-๘
ID : ๓-๔๓๐๔
๐๐๑๕๑-๒๔-๔

อาจารย์

ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส

อาจารย์

พระมหาไทยน้อย
ญาณเมธี (สลางสิงห์)

อาจารย์

นายสยามพร พันธไชย

อาจารย์

นางวันทณีย์ พรรณศรี

อาจารย์

นายอดิศร ปราสารทอง

คุณวุฒิ
ศน.บ.
ร.ม.
ปร.ด.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
ค.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
ร.ม.

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
การสอนสังคมศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง

ชีววิทยา

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

สหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๐
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๔๐
๒๕๕๓
๒๕๔๐
๒๕๕๐
๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๖

๒๒

(๒๑) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่อยู่ : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
หลัก
วิชาการ
น.บ.
นิติศาสตร์
ID: ๓-๗๐๐๗-๐๐๓๘๓อาจารย์
นายมนตรี วรภัทรทรัพย์
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
๘๕-๗
พธ.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
พธ.บ.
บริหารการศึกษา
ID: ๓-๑๐๑๗-๐๐๔๙๘อาจารย์
นายวรวุฒิ มูลตรีอุตร์
M.A.
Politics and Public
๙๕-๒
ID:๑-๗๔๐๓-๐๐๐๑๗๕๘-๐
ID: ๓-๗๐๐๕-๐๐๘๔๒๔๕-๙
ID: ๓-๘๐๑๒-๐๐๗๙๒๓๒-๔

อาจารย์

นางสาวภัคสิริ แอนิหน

อาจารย์

นายบุญจิระ บุญปัญญา

อาจารย์

นายสมชาย ชูเมือง

ศศ.บ.
ศศ.ม.
พธ.บ.
M.A.
ศน.บ.
ศน.ม.

Administration

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
มานุษยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Antropology & Sociology
รัฐศาสตร์การปกครอง
สังคมวิทยา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India

ปี
๒๕๒๕
๒๕๔๗
๒๕๕๙
๒๕๒๓
๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Poona, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๕๕๑
๒๕๕๗
๒๕๑๙
๒๕๒๑
๒๕๕๐
๒๕๕๔

๒๓

(๒๒) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ที่อยู่: บ้านโนนเหลี่ยม ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
ตาแหน่งทาง
รหัสเลข ๑๓ หลัก
ชื่อสกุล
วิชาการ
ID : ๓-๑๐๑๔-๐๒๓๙๖อาจารย์
นายสมุทร สงวนสิน
๒๔-๘
ID : ๓-๘๐๐๙-๐๐๔๔๘อาจารย์
พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ
๓๓-๑
ID : ๓-๖๕๐๑-๐๑๒๑๗อาจารย์
นายชวัลวิชญ์ เชื้อทอง
๒๖-๘
ID : ๓-๓๐๑๔-๑๑๑๙๓อาจารย์
๐๑-๕

พล.ต.ดร.ณรัฐ
สวาสดิ์รัตน์

ID : ๓-๒๔๐๕-๐๐๒๘๒อาจารย์
๕๗-๑

นายนิติพันธ์ อินทโชติ

คุณวุฒิ
น.บ.
ศน.ม.
น.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
ค.บ.
ร.ม.
พธ.ด.
น.บ.
ร.ม.

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์การปกครอง
ครุศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
๒๕๓๑
๒๕๕๒
๒๕๓๖
๒๕๔๓
๒๕๓๐
๒๕๕๒
๒๕๓๐
๒๕๔๗
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕

๒๔

(๒๓) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)
ที่อยู่ : วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
หลัก
ID: ๓-๑๐๒๑-๐๑๒๘๐๐๘-๐

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว

ID: ๓-๕๐๙๙-๐๐๑๕๘๗๒๕

อาจารย์

พระครูอุทัยนิติธรรม (มหา
มนตรี), ดร.

ID: ๓-๑๖๐๓-๐๐๙๗๕๒๕-๖

อาจารย์

ดร.อาษา ศรีประวัติ

ID: ๓-๒๐๐๗-๐๐๐๗๔๔๒-๕

อาจารย์

นายเอนก ณ เชียงใหม่

ID: ๓-๖๒๐๒-๐๐๒๐๖๙๒-๒

อาจารย์

นางสาวศิริพร จบศรี

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศน.ม
น.บ.
ร.ม.
พธ.ด.
น.บ.
ศศ.ม.
พธ.ด.
ศน.บ.
ร.ม.
บ.บ.
ร.บ.
ร.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
นิติศาสตรบัณฑิต
การเมืองการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตรการปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๒
๒๕๕๗
๒๕๔๓
๒๕๕๓
๒๕๕๙
๒๕๔๕
๒๕๕๒
๒๕๕๙
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๓๗
๒๕๕๖
๒๕๕๖

๒๕

(๒๔) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
ที่อยู่ : วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

รหัสเลข ๑๓
หลัก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุล

ID: ๓-๒๓๐๐๑๐๐๖๗-๗๖-๖

อาจารย์

พระครูสุภัทรกิจจานุการ (สิงห์
น้อย) พิมพา

ID: ๓-๒๐๐๓๐๐๑๒๑-๕๒-๓

อาจารย์

นายฉัตรชัย แนวพญา

ID : ๓-๒๑๐๓๐๐๕๔๓-๘๐-๑

อาจารย์

นายวรพจน์ ก้องเสนาะ

อาจารย์

นายพิรจักษณ์ ฉันทวิริยสกุล

อาจารย์

นายสุขสรร ทองที

ID : ๓-๓๑๐๖๐๐๔๙๗-๐๕-๖
ID : ๓-๔๔๐๕๐๐๒๘๕-๐๓-๐

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศน.บ.

ปรัชญา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์การปกครอง
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง

ร.ม.
ศศ.บ.
ศน.ม.
ศน.บ.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

๒๕๔๘
๒๕๕๕
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๕๓

๒๖

(๒๕) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป
ที่อยู่: วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อสกุล
หลัก
ID : ๓-๗๗๖๐พระครูอุดมเจติยารักษ์
อาจารย์
๐๐๐๗๘- ๐๕-๐
นรุตฺตโม (สาแดงเดช)
ID : ๓-๗๐๐๘๐๐๓๘๖-๘๖-๖
ID : ๓-๗๐๐๑๐๐๔๖๐-๕๓-๒
ID : ๓-๗๖๐๖๐๐๔๐๕-๔๙-๒
ID : ๓-๒๕๑๑๐๐๒๐๔-๘๔-๑

อาจารย์

พ.ต.อ. ดร.ณัฏฐ์พัชร
โฆษิตเลิศ

อาจารย์

นางศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า

อาจารย์

นายนพ เฟื่องฟู

อาจารย์

นายอนุชา พละกุล

คุณวุฒิ
B.A.
M.A.
น.บ.
ศศ.ม.
พธ.ด.
ศศ.บ.
ร.ม.
กศ.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
ศศ.ม.

สาขาวิชา
English Literater
Politics
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษา
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Pune
Tilak maharashtravidyapeeth, India
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎจอมบึง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

ปี
๒๕๔๗
๒๕๕๓
๒๕๓๔
๒๕๔๔
๒๕๕๘
๒๕๔๑
๒๕๕๒
๒๕๑๗
๒๕๔๗
๒๕๕๑
๒๕๕๗

๒๗

(๒๖) หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ
ที่อยู่ : วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑๐
รหัสเลข ๑๓
ตาแหน่งทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
หลัก
วิชาการ
พธ.บ.
ID : ๓-๖๑๐๖พระมหาสุข สุมงฺคโล
อาจารย์
๐๐๕๔๖-๘๐-๑
(อุปการะ)
ร.ม.
ศศ.บ.
ID : ๓-๒๐๐๑พระอธิการจรัญ
อาจารย์
๐๑๐๙๓-๙๒-๙
สีลโชโต
ร.ม.
พธ.บ.
ID : ๑-๖๑๐๖อาจารย์
นายประคอง มาโต
๐๐๐๑๖-๘๑-๔
ร.ม.
พธ.บ.
ID : ๒-๓๑๐๔อาจารย์
นายสุวิชัย อินทกุล
๐๐๐๐๕-๐๔-๖
ศน.ม.
ศศ.บ.
ID : ๓-๖๑๐๔อาจารย์
นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์
๐๐๐๗๙-๗๖-๒
ศศ.ม.

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พัฒนาชุมชน
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
นิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาล้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๓๘
๒๕๔๗

๒๘

๒๙
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน คือ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
๔๓๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
หมู่ ๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
วัดสวนดอกต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
๓๔๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์แพร่
๑๑๑ หมู่ ๕ ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ห้วยเสนง หมู่ ๘ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
๕๖๖หมู่๒ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์เลย
๑๑๙ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นครพนม ๔๘๑๑๐
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๓๑๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ถ.สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๘๙ หมู่ ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๑๕๘ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
๑ ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลาปาง ๕๒๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ต.น้าคา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรีจ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดาเนินสะดวก
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
บ้านโนนเหลี่ยม ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก าร คณะสั ง คมศาสตร์ วัดปุาประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช สถานที่ตั้ง : วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
คณะสังคมศาสตร์

๓๐
๒๓ วิทยาลัย วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง)
๑. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จังหวัดระยองผ่านการตรวจประเมินการ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เลขที่หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว.๒๑๘
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (ภาคผนวก ฎ)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. จากนั้ น เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ เ ป็ น หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น สภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้ระบุเป็นหลักสูตร
หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก าร คณะสั ง คมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
๓. เมื่อมีการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง และมี
วิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอาราม
ผล “ผ่าน” ดังเอกสารหนังสือ ศธ ๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗ วันที่ ๘
หลวง)จังหวัดชลบุรี
๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ แต่มีความผิ ดพลาดเพราะระบุว่า หลั กสู ตร
ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
พุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (เดิ ม คื อ
นอกสถานที่ตั้ง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ ศาสตร์) ทั้งนี้ หน่ว ย
เลขที่หนังสือ ศธ ๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗
วิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
วิ ท ยาลั ย วั ด ใหญ่ อิ น ทาราม(พระอารามหลวง)จั ง หวั ด ชลบุ รี
ยังคงจัดการศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มี
การแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาแต่ประการใด
หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก าร คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย วั ด พระรู ป จั ง หวั ด เพชรบุ รี
๒๕ ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษา วัดพระรูป. ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
นอกสถานที่ ตั้ ง เลขที่ ห นั ง สื อ ที่ ศธ
๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๐
หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ
จังหวัดอุทัยธานี
๒๖
วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑๐
ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง
เลขที่หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๑
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่รัฐเน้นการบริหารโดย
การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ทาให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายตัว อย่าง
รวดเร็ว ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ความไม่เข้าใจในการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่นของกลุ่มผู้มีอานาจในท้องถิ่นทาให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดต้องถูกนาไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการใช้ทรั พยากร
ร่วมกัน ผู้นาท้องถิ่นขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ จึงทาให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหาที่กระทบ
การทามาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรีทางการค้า
และการเคลื่อนย้ายการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการทางด้านรัฐศาสตร์และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของประเทศในด้ า นสั ง คมศาสตร์ และสอดคล้ อ งกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ๙ ประการประกอบด้ ว ย ๑. มี ป ฏิ ท าน่ า เลื่ อ มใส ๒. รู้ เ ท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มี
ความใฝุรู้ใฝุคิด ๖. มีน้าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา
๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

๓๒
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๓๐ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์ และวิชาเลือกทางรัฐศาสตร์
จานวน ๗๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาโท หรือวิชา
เลือกเสรีได้
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การบริ ห ารหลักสู ตรมีคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริห ารและ
ดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ ๓) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๕๑ ปรั บ ปรุ ง ติด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานการ
ดาเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และ
คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งมีการดาเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุรภาพ การ
บริหารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร
และพิ จ ารณาและกรั่ น กรองเกรดในรายวิ ช าที่ห ลั กสู ต รรั บผิ ด ชอบ โดยหลั ก สู ต รจะมีก ารประชุ มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกาหนด
ตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กากับ
ติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๓๓

หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
มุ่งสร้างบั ณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นา ตระหนักถึง
อุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์
ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสังคม
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ สามารถบูรณาการเข้ากับหลัก
พุทธธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการแก้ปัญหา
ของสังคม
๑.๒.๔ เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีทักษะ ภาวะผู้ นา มีความคิดริเริ่มในการเปลี่ ยนแปลงให้ สั งคมมี
คุณภาพ ยอมรับความแตกต่าง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างทันสมัย

๓๔
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า จากหลักสูตรที่ยอมรับกันระดับ
ที่ สกอ. กาหนด
สากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง
กับความต้องการของสังคม
ความต้องการของสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้บริหารองค์กรซึ่ง
มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจด้ า นทั ก ษะ
ความรู้ ความสามารถในการทางานใน
ระดับดี
- เอกสารและรายงานการประชุมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาบัน/สั งคมที่
บัณฑิตปฏิบัติงาน
- คว ามพึ ง พอใจในทั ก ษะ คว ามรู้
ความสามารถในการท างาน ของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ - ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
เรี ย นการสอนและบริ ก าร เรียนการสอนให้ทางานบริการ ในหลักสูตร
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก วิชาการแก่สังคม
- ผลงานทางวิชาการที่ออกเผยแพร่
การนาความรู้ทางการปกครอง - อาจารย์สายวิชาการได้รับการ
ประยุกต์ใช้การปฎิบัติงานจริง
ยอมรับทางผลงานทางวิชาการ

๓๕

หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึ กษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ภาคผนวก ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ภาคผนวก จ) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ (ภาคผนวก ฉ)
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
(ไม่ม)ี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒.๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

๓๖

๒.๓. นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัญหานิสิตแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัว

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการ
ปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา
(Home room)ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน -เวลาราชการ จดหมายอี
เล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์
วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตใน
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษา เปิดโอกาส
มหาวิทยาลัย และการกาหนด ให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัด
เปูาหมายของนิสิต
พบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room)ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน -เวลา
ราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานใน
สถาบันศึกษาอื่น รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ทักษะภาษาอังกฤษ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สอดแทรกเนื้อหา
การสอน เอกสารประกอบการสอน และใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษใน
รายวิชาที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนให้แก่นิสิต โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการสรุปความ

๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี แยกตามสถานที่ที่เปิดสอน
(๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่ : ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๓๐
๓๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๔๕
๔๕
๔๕
๓๐
๔๕
๔๕
๓๐
๔๕
๓๐
๗๕
๑๒๐
๑๖๕
๓๐

๒๕๖๓
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๑๘๐
๔๕

๓๗
(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ที่อยู่ : ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๓) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : ๓/๓ หมู่ ๕ ถนนราชดาเนิน ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๔) วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ที่อยู่ : วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๓๘
(๕) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ที่อยู่ : เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ถนนขอนแก่น-น้าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๖) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ที่อยู่ : บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๗) วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ที่อยู่ : หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๓๙
(๘) วิทยาลัยสงฆ์แพร่
ที่อยู่ : ๑๑๑ หมู่ ๕ ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๙) วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ที่อยู่ : ห้วยเสนง หมู่ ๘ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ที่อยู่ : ๕๖๖ หมู่ ๒ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๐
(๑๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย
ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๙ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ที่อยู่: วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๓) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ที่อยู่: เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๑
(๑๔) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ที่อยู่: วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรมั ย์ ๓๑๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๕) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ที่อยู่: ถ.สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๖) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ที่อยู่: ๘๙ หมู่ ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๒
(๑๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ที่อยู่: เลขที่ ๑๕๘ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๘) วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
ที่อยู่: ๑ ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ. ลาปาง ๕๒๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๑๙) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ที่อยู่: ๖๗ ๒ ถนน โยธาธิการ ต.น้าคา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๓
(๒๐) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ที่อยู่: ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๒๑) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่อยู่ : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๒๒) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ที่อยู่ : บ้านโนนเหลี่ยม ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๔
(๒๓) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่
ที่อยู่ : วัดปุาประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๒๔) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม
ที่อยู่ : วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

(๒๕) หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป
ที่อยู่: วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๕
(๒๖) หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ
ที่อยู่ : วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑๐

ชั้นปีที่
๑
๒
๓
๔
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จานวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๘๐
๖๐
๘๐
๖๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๔๖
๒.๕ งบประมาณตามแผน
๒.๕.๑. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) (เฉพาะส่วนกลาง)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ค่าบารุงการศึกษา

๗๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

ค่าลงทะเบียน

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

รวมรายรับ

๒,๗๐๐,๐๐๐

๓,๒๕๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐

๒.๕.๒. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) (เฉพาะส่วนกลาง)
หมวด เงิน

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒๕๖๐
ก. งบดาเนินการ
๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐

๒. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ทุนการศึกษา
๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ข. งบลงทุน
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รวม (ข)

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รวม (ก) + (ข)

๑๕๐,๐๐๐

๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐

จานวนนิสิต

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ

๖,๗๐๐

๗,๔๐๐

๘,๑๐๐

๘,๘๐๐

๙,๕๐๐

๔๗
๒.๖ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตาม
๑) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
(ภาคผนวก ง)
๒) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ว ยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ (ภาคผนวก จ)
๓) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ว ยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๑ (ภาคผนวก ฉ)
๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตาม
๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ (ภาคผนวก ช)
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ภาคผนวก ช)
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๑ (ภาคผนวก ช)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘
หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐
หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์
๓๓
หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์
๓๒
หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์
๙
หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต

๔๘
๓.๑.๓ รายวิชา
คาอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจาวิชา
๑. รหัสประจาวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หน่วยกิตประจาวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

๑.๑ วิชาบังคับ

๑๘

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑

มนุษย์กับสังคม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๒

กฎหมายทั่วไป

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๗

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๘

ปรัชญาเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๙

ศาสนาทั่วไป

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๔

ภาษากับการสื่อสาร

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๕

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๙

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๐

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๓๘

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑๒

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑.๒ วิชาเลือก

๔๙
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑๐๔

หน่วยกิต

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

๓๐

หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา

๑๔

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ

๕๐
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป

๑๒

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๘

ประวัติพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๙

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๐

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๑

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๒

ธรรมนิเทศ

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๓

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๔

หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ
๐๐๐ ๑๕๑

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๒

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๓

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๔

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๓๕๕

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๓๕๖

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๓๓

หน่วยกิต

๔๐๑ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๔๐๑ ๓๐๕ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
๔๐๑ ๓๐๖ ทฤษฎีการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๓๐๗ การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
๔๐๑ ๓๐๘ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
๔๐๑ ๓๐๙ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๑๐ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
๔๐๑ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์

๕๑
๓๒

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๖-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๑๙ โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๒๐ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๒๑ ขบวนการทางการเมืองและสังคม
๔๐๑ ๔๒๒ สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย
๔๐๑ ๒๒๓ การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐๑ ๒๒๔ รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๓๒๕ รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๓๒๖ สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๒๗ ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์

(๒) (๒-๐-๔)
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๐ การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน
๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๒ การต่อต้านการทุจริต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๓ เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๔ จิตวิทยาการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๕ แนวคิดทางการเมืองของนักคิดสาคัญในตะวันออก
๔๐๑ ๔๓๖ ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๗ การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์
๔๐๑ ๓๑๒ อาเซียนศึกษา
๔๐๑ ๓๑๓ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
๔๐๑ ๓๑๔ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
๔๐๑ ๓๑๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
๔๐๑ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง

๕๒
๔๐๑ ๔๓๘ พฤติกรรมทางการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๓๙ การเมืองกับธุรกิจ

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๔๐ ชนชั้นนาทางการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๔๑ สันติวิธีและสมานฉันท์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๖

หน่วยกิต

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรีจานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒
รวม
๑๔ (๔)
หมายเหตุ : วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๒
๒
๒
๒
๒

๐
๐
๐
๐
๐

๔
๔
๔
๔
๔

๒

๐

๔

๒
๑
๒

๐
๒
๐

๔
๔
๔

๕๓
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องต้น
๒
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย
๒
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑
รวม
๑๗
หมายเหตุ : วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๒
๒
๒

๐
๐
๐

๔
๔
๔

๒
๒
๒

๐
๐
๐

๔
๔
๔

๒
๒
๑

๐
๐
๒

๔
๔
๔

๕๔
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
๒
สารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
๒
พระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓
รวม
๑๗ (๒)
หมายเหตุ : วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๒

๐

๔

๒

๐

๔

๒
๒
๑
๒
๒
๒

๐
๐
๒
๐
๐
๐

๔
๔
๔
๔
๔
๔

๓

๐

๖

๕๕
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๑๔

๐๐๐ ๑๔๖
๐๐๐ ๑๕๐
๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒

๔๐๒ ๓๐๑

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
มนุษย์กับสังคม
ภาษากับการสื่อสาร
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
แต่งแปลบาลี
พระอภิธรรมปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๒
๒

๒
๒

๐
๐

๔
๔

๒
๒
๑
๒
๒

๒
๒
๑
๒
๒

๐
๐
๒
๐
๐

๔
๔
๔
๔
๔

๓
๑๖

๓

๐

๖

๕๖
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๕
๔๐๑ ๒๐๑
๔๐๑ ๓๐๔
๔๐๑ ๓๐๕
๔๐๑ ๓๑๒
๔๐๑ ๒๒๓
๔๐๑ ๒๒๔
๔๐๑ ๓๒๕
๔๐๑ ๓๒๖

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)
อาเซียนศึกษา
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

(๒)

๑

๒

๔

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓

๓

๐

๖

๓
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

๓
๒
๒
๒
๒

๐
๐
๐
๐
๐

๖
๔
๔
๔
๔

๑๒ (๑๐)

๕๗
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๖
๔๐๑ ๓๐๖
๔๐๑ ๓๐๗
๔๐๑ ๓๐๘
๔๐๑ ๓๐๙

๔๐๑ ๓๑๓
๔๐๑ ๓๑๔
๔๐๑ ๓๑๕

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)
ทฤษฎีการเมือง
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นของไทย
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดม
มวลชน
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๑

๑

๒

๔

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓

๓

๐

๖

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๒๒

๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

๐๐๐ ๔๕๗
๔๐๑ ๔๑๑

๔๐๑ ๔๑๗
๔๐๑ ๔๑๘
๔๐๑ ๔๒๐
๔๐๑ ๔๒๑

XXXXXX
XXXXXX

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)
กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
ขบวนการทางการเมืองและสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์)
XXXXXX
XXXXXX
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๑

๑

๒

๔

๓

๓

๐

๖

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๐
๐
๐
๐

๖
๖
๖
๖

๓
๓
๒๒

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๕๙
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

๔๐๑๔๑๐

๔๐๑ ๔๑๖
๔๐๑ ๔๑๙
๔๐๑ ๔๒๒
๔๐๑ ๔๒๗

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกนรัฐศาสตร์)
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย
ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์)
XXXXXX
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXX
XXXXXX
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบตั ิ

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

๓

๓

๐

๖

๓
๓
๒
(๒)

๐
๓
๒
๒

๖
๐
๐
๐

๖
๖
๔
๔

๓

๓

๐

๖

๓
๓
๒๐ (๒)

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๖๐
๓.๑.๖. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ตามเอกสารในภาคผนวก ก)
๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ดูจากหมวดที่ ๑ ข้อ ๙.๑ ใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ (๔๐๔ ๔๑๖) เป็นวิชาที่นิสิตได้ศึกษา
ประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคมได้
และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๖.๕ ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วม
ฟังการนาเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชาทุก
คน ผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตร

๖๑

หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่องการสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง
กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้นา และ
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มและมีการกาหนดหัวหน้า
ความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
กลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
ในตนเอง
รายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้น เรีย น เสริ มความกล้ า ในการแสดงความ
คิดเห็น
จริ ย ธ รรม และจรรยาบรรณ
มีการให้ความรู้ แก่นิสิตในการนาเอาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ใน
วิชาชีพ
การทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้
๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มี ๑) มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
ความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรมในการเรียนการสอน
๒) มีวินั ย ตรงต่อเวลา และความ ๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ช าชี พ ๓) เรี ย นรู้ จากกรณี ตั วอย่ างประเด็ น
ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และสังคม
๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า ๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จัด
กิ จกรรมในชั้ นเรี ยนหรื อนอกชั้ น
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เรียน
๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมิน โดยผู้ ส อนและเพื่ อ น
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงาน และความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
โดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

๖๒
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑)

มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้
แนวคิ ด ทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์ รวมทั้ ง
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะและการใช้
เครื่ องมือทางรั ฐ ศาสตร์ ที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาในสังคม
๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิด
ใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจ
วิธีการนาไปประยุกต์ใช้
๔) สามารถบู ร ณาการความรู้ ในหลั กสู ต ร
รั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต กั บ ความรู้ ใ นศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้ด้านความรู้
๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

๔.๒.๓. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
ด้านทักษะทางปัญญา
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) คิดอย่ างมีวิจ ารณญาณและ ๑) เรี ย นรู้ ก รณี ศึ ก ษาและร่ ว มกั น
อย่างเป็นระบบ
อภิปรายกลุ่ม
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และ ๒) รายวิ ช าปฏิ บั ติ ผู้ เ รี ย นต้ อ งฝึ ก
ปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง
๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน
สร้างสรรค์
โครงงาน และนาเสนอ
๓) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิเคราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริง
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
ปัญหาและความต้องการ
๔) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะเพื่ อ แก้ ปั ญ หาได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟูมสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ นจากผลงานและการปฏิ บั ติ
ของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวน
เรี ยนรู้ อย่ างเป็ นเหตุ เ ป็ นผล ศึ กษา
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และ
นาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงาน
กรณีศึกษา การปฏิบัติงานและผลงาน
ของผู้ เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ ม
พฤติกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน การ
วัดประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วย
การนาความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไป
ปรั บ ประยุ ก ต์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาอย่ า ง
เหมาะสมมีเหตุผล

๖๓
๔.๒.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและ ๑) มี ก ารมอบหมายงานให้ ผู้ เ รี ย น
อ านวยความสะดวกในการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ เรี ย นรู้ ค วาม
แก้ ปั ญ หาสถานการณ์ ต่ า งๆ
รับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดี
ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือใน
ของกลุม่
บทบาทของผู้ร่วมทางาน
๒) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ น้ น การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาใน
ระหว่ า งผู้ เ รี ย น กั บ ผู้ เ รี ย น และ
ศาสตร์ ทั้ ง มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ผู้เรียนกับผู้สอน
สังคมศาสตร์ มาชี้น าสั งคมมา
ใ ช้ น า สั ง ค ม ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ๓) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้า
เหมาะสม
กับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์
๓) มี ค ว ามรั บ ผิ ด ชอบในการ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น
กระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการ
แก้ ไ ขสถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว
และส่ ว นรวม พร้ อมทั้งแสดง
จุ ดยื น อย่ า งพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) ประเมิน จากพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของผู้ เ รี ย น
ระหว่ า งการเรี ย นการสอน
และการทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของ
ผู้เรียนที่นาเสนอตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๖๔
๔.๒.๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ) ส า ม า ร ถ แ ป ล ง ข้ อ มู ล เ ป็ น
ข่ า ว ส า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ
บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ค น ใ น
สถานการณ์ที่หลากหลาย
๒ ) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง
และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
๓)สามารถใช้ ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยี เ พื่ อ สื่ อ สารอย่ า ง
เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ ก ทัก ษะการ
สื่ อ สารระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน
และบุ ค คลอื่ น ในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย
๒) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กและใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๓) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล และการสื่ อ สารข้ อ มู ล ได้
อย่างเหมาะสม

กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมิน จากความสามารถ
ในการนาเสนอต่ อชั้ น เรี ย น
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์
๒) ประเมินจากความสามารถใน
การสื่อสาร การอธิบาย การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
๓) ประเมิ น จากผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนมอบหมาย

๔.๓ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ต รสู่ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง
๔.๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา

๖๕
๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา ( Curriculum
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓

           
           




    
    







           



    





๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป Religions
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน Economics in Daily Life
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Man and Environment
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน Current World Affairs
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English

Mapping)

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑









































































































































 
 
 
 
 
 
 

































































































































๖๕

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒

รายวิชา

ภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced English
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น Basic Sanskrit
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง Advanced Sanskrit
ภาษาไทยเบื้องต้น
Basic Thai
ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องต้น Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
Life and Psychology
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information Technology

๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

สันติศึกษา Peace Education
ภาวะผู้นา Leadership
หลักธรรมาภิบาล Good Governance

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
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๓
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๒. ความรู้

๕
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๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปัญญา
๕
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๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
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๖๖

๖๗

๔.๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา

๒) ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๓) ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

รายวิชา



๑. หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
Pali Literature
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
Pali Grammar
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
Pali Composition and Translatio
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา Tipitaka Studies
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
Vinaya Pitaka
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
Suttanta Pitaka
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา History of Buddhism
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา 
Buddhist Festival and Traditions
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย Thai Sangha Administration
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ Research and Literary Works on Buddhism

 ความรับผิดชอบรอง



๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู
้

๑.คุณธรรม จริยธรรม


๑

๒

๓

๔

๕
















































๑

๑

๒










  
  
  
  
  
 
 
 

  

   
 
 
 
  
  
  
  
   
 






















     

  

 





     
    
    

 
 
 

 
 
 




















๒

๓

๔

๕

   
   
   
   
 
 
 
  
   
  







๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๖๘

๖๙

รหัสวิชา

รายวิชา



อ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Dhamma Communications
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ Buddhist Meditation I
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ Buddhist Meditation II
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ Buddhist Meditation III
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ Buddhist Meditation IV
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ Buddhist Meditation V
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ Buddhist Meditation VI
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ Buddhist Meditation VII



๑

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู
้

๑.คุณธรรม จริยธรรม


๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓
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๓









๔
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๑









๒

๓


























๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ









๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๖๙

๗๐
๔.๓.๓ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๑) คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๒) ความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(๒) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางสั ง คมโดยใช้ แ นวคิ ด ทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
ในสังคม
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้ง
เข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
(๔) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต กั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ทักษะทางปัญญา
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสื บ ค้น ตีค วาม และประเมิ นสารสนเทศ เพื่อ ใช้ใ นการแก้ ไ ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ
(๔) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถให้ ความช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ปัญ หา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทางาน
(๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

๗๑

๕) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสาร
ทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

ความรับผิดชอบหลัก

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓





































































































































































































































๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์
รหัสวิชา
๔๐๑ ๒๐๑
๔๐๑ ๒๐๒
๔๐๒ ๓๐๑

รายวิชา
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Politcal Philosophy
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Political Science

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

๔๐๑ ๓๐๔
๔๐๑ ๓๐๕

๔๐๑ ๓๐๖

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓
(๓-๐-๖)Introduction to International Relation
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐๖)
Analysis of Thai Politics and Government
ทฤษฎีการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

๗๒

๗๓

รายวิชา

๔๐๑ ๓๐๗

๔๐๑ ๓๐๘
๔๐๑ ๓๐๙
๔๐๑ ๔๑๐
๔๐๑ ๔๑๑

Political Theory
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของ
ไทย ๓ (๓-๐-๖) Thai Local Governent and
Politics
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
Comparative Politics and Government
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์๓ (๓-๐-๖)
Englishin the Field of Political Science
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
Political Institutions and Constitutions
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
Political Science Research Me3thodology

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

















































































































































































































































































































๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์
๔๐๑ ๓๑๒
๔๐๑ ๓๑๓
๔๐๑ ๓๑๔

อาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
ASEAN Study
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง๓
(๓-๐-๖) Political parties, Interest Group amd
Elcetion
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)

๗๓

๗๔

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

















































































































































































































































































































Politics and Public Policy

๔๐๑ ๓๑๕
๔๐๑ ๔๑๖
๔๐๑ ๔๑๗
๔๐๑ ๔๑๘
๔๐๑ ๔๑๙
๔๐๑ ๔๒๐
๔๐๑ ๔๒๑
๔๐๑ ๔๒๒

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน ๓
(๓-๐-๖)Political Participation and Mass
Mobilization
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ๓ (๐-๖-๖)
Independent Study on Political Science
กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
Administrative Law
กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)
Criminal Law
โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)
Globalization and Thai Politics
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
Politics and Political Communication
ขบวนการทางการเมืองและสังคม๓ (๓-๐-๖)
Political and Social Movements
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ๒
(๒-๐-๔)Seminar on Problems of Politics and

๗๔

๗๕

รายวิชา

๔๐๑ ๒๒๓
๔๐๑ ๒๒๔
๔๐๑ ๓๒๕
๔๐๑ ๓๒๖
๔๐๑ ๔๒๗

Government of Thailand
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
Politics and Buddhism
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(๒) (๒-๐-๔)
Political Science in Buddhist Literature
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
Political Science in Budddhism
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
Human Rights in Buddhism
ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
Democracy in Buddhism

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓













































































































































































































































































































๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์
๔๐๑ ๔๒๘
๔๐๑ ๔๒๙
๔๐๑ ๔๓๐

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
Law of Criminal Procedure
กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)
Law of Witness
การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน๓ (๓-๐๖)Politics and Government of AsiaCommunity



๗๕

๗๖

รายวิชา

๔๐๑ ๔๓๑
๔๐๑ ๔๓๒
๔๐๑ ๔๓๓
๔๐๑ ๔๓๔
๔๐๑ ๔๓๕
๔๐๑ ๔๓๖
๔๐๑ ๔๓๗
๔๐๑ ๔๓๘
๔๐๑ ๔๓๙
๔๐๑ ๔๔๐

การพัฒนาระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖)
Development of Thai Bureaucratic System
การต่อต้านการทุจริต๓ (๓-๐-๖)
Anti-Corruption
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)
Current Affairs of Thai Politics
จิตวิทยาการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
Political Psychology
แนวคิดทางการเมืองของนักคิดสาคัญในตะวันออก
๓ (๓-๐-๖) Eastern Political thoughts
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
Comparative Democracy
การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
Politics and Public Opinions
พฤติกรรมทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
Political Behavior
การเมืองกับธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖)
Politics and Business
ชนชั้นนาทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓





























































































































































































































































































































































































๗๖

๗๗

รายวิชา

๔๐๑ ๔๔๑

Political Elites
สันติวิธีและสมานฉันท์ ๓ (๓-๐-๖)
Peaceful means and Reconciliation

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓







































๗๗

๗๘

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ภาคผนวก ง)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑ การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ การทวนสอบในระดับรายวิชา
ให้ นิ สิตประเมิน ผลการเรี ย นการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา การกาหนดกลวิธีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่
ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
หลักสูตรกาหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพื่อ
พิสู จน์ ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุป ระสงค์ ส าหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การตรวจสอบการให้
คะแนนจาก กระดาษคาตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลั กสู ตรโดยคณาจารย์ นิสิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต
๒.๒ การทวนโดยคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรดาเนินการทวนสอบผลสั มฤทธิ์แบบขั้นบันได
ดังต่อไปนี้
๑) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียน
บทความสรุปความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นที่ตนสนใจ
๒) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทาแผ่นภาพความรู้
(Info graphic) เพื่อแบ่งปันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เผยแพร่แก่สาธารณชนในสื่อออนไลน์
๓) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสอบประมวลความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทางสังคม

๗๙

๔) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งรายงานเชิงวิพากษ์
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
๕) หลั งจากนิ สิ ตเรี ย นครบทุก รายวิช าในชั้น ปี ที่ ๓ ภาคการศึ กษาที่ ๑ ให้ นิ สิ ตส่ งรายงานการ
วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะที่สาคัญ และสมรรถนะที่มีอยู่ในการเป็นนักรัฐศาสตร์
๖) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งโครงร่างสารนิพนธ์
ระดับปริญญาตรี
๗) หลั ง จากนิ สิ ต เรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าในชั้ น ปี ที่ ๔ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ให้ นิ สิ ต ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอรายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี
๘) หลังจากนิสิตเรี ยนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทาโครงการทาง
รัฐศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จการศึกษาเป็น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๐

หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์ กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชรัฐศาสตร์
๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์
๔) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริ

๘๑

หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้รอง
คณบดีฝุายวิชาการ ทาหน้ าที่กากับ ดูแลการบริห ารหลั กสูตรในภาพรวมผ่ านทางคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจา ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทา นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
คณะสังคมศาสตร์ สารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และแจ้งผล
การสารวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จาก
ระดับ ๕)
๓. นิสิต
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพ ธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้ าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทาง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต
๑) กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒ นา
ศักยภาพที่จาเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้นิสิต
ที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
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๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการ
ประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ได้
๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา
การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
๔. อาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
โดยให้ความสาคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การรั บอาจารย์ ใหม่จ ะต้องนาไปสู่ การมีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับจานวนนิสิ ตที่รับเข้ามาศึกษา
ในหลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรั บการปรั บปรุ งหลั กสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ เปูาหมายตามหลั กสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้
ได้ ดังนี้
๑) ผลงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี
๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จานวน ๑ เรื่องต่อปี
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๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน ๑ เรื่อง
ต่อปี
ทั้งนี้ คณะสั งคมศาสตร์ จ ะต้องพั ฒ นาระบบและกลไกภายในที่เ อื้อต่อ การพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ
ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึง
พอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลั กสู ตรจัดการเรี ยนการสอนให้ผ ลลั พธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกากับให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชานาญในเนื้อหา
ทั้งนีค้ านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการกากับให้อาจารย์ทุกท่าน
จะต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา(มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน(มคอ.๕)
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร(มคอ.๗) อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
หลั กสูตรมีการประเมินผลการเรีย นรู้ของนิสิ ตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ตรโดยการสนั บ สนุ น ของคณะสั ง คมศาสตร์ จัดเตรี ยมความพร้ อมทางกายภาพทั้ง ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบั ติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรี ยนรู้ รวมทั้งจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งสนับสนุนการศึกษา
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียง
และทัน สมัย มีการบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ว สูง เพียงพอและทั่วถึง ตามความต้องการของนิสิ ต โดยมีการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
เกณฑ์การประเมิน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
X
X
X
X
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
X
X
X
X
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง X
กั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ หรื อมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
X
X
X
X
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า X
มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่ างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐วั น หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
(๕) จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ตร ตามแบบ X
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๖) มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนิ สิ ตตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
X
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

เรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.๓ และมคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคน ได้ รั บการปฐมนิ เทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รั บการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
(๑๒) ระดั บความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตที่ มี ต่ อบั ณฑิ ตใหม่

X

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องดาเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละปี

๕

๕

๕

๕

๕

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

๙

๑๐

๑๐

๑๑

๑๒

๘๖

หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน: ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้านกระบวนการ
นาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒. การประเมิ น ทักษะของอาจารย์ใ นการใช้แ ผนกลยุท ธ์ การสอน: การประเมินทักษะดังกล่ า ว
สามารถทาโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชาการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
(ประธานคณะกรรมการผู้รั บผิดชอบหลั กสูตรตามคาสั่ งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีมผู้ สอน และภาพรวมของ
หลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล กาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะสารวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย
(๑) กลุ่มบัณฑิต
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
๔) ประมวลข้อมูลดาเนินการวิเคราะห์
๕) นาผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสู ตรเพื่อให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
๖) จัดทาหลักสูตรปรับปรุงโดยการนาข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่มหลักสูตร
ที่กาลังดาเนินการปรับปรุง
๗) นาหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ

๘๗

๘) จัดทาเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจาคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง
๙) จัดส่ง สกอ.เพื่อรับรองมาตรฐาน
๑๐) นาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร
๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากนาหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีสาหรับการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
แห่ ง ชาติ และตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ า งต้ น รวมทั้ ง การผ่ า นการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ( IQA) โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดย
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จะท าให้ ท ราบปั ญ หาการบริ ห ารหลั ก สู ต ร กรณี ที่ พ บปั ญ หาสามารถ
ดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะ
ปรับปรุงทุก ๕ ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

๒๓๐

ภาคผนวก ฎ
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒๓๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงาน มจร วังน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัชชัย ไชยสา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัชชัย นามสกุล เชยสา อาย ๗๒ ปี
กิดวันอังคารที่ ๑๐ ดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๘๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๑๒๙๘ ๐๐๐๐๖ ๗๔ ๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา M.A. Political Science สถาบัน University of Delhi. India พ.ศ.๒๕๒๔
ปริญญาตรี สาขา มานุษยสงคราะห์ศาสตร์ สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๓๓ มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. การบริหารครงการ
๒. การบริหารงบประมาณละการคลังสาธารณะ
๓. หตุการณ์ทางการมือง฿นปัจจุบันของเทย
๔. การบริหารงบประมาณละการคลังสาธารณะ
๕. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความวิชาการ
Chavatchai chaisa. (Project Leader). (2016)“To study model and process of academic
service units management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”
in The 7th International Buddhist Research Seminar. 18-20 February 2016
at MCU Buddhist College. Nan Province. Research paper. Funding of
Buddhist Research Institute. MCU Press. Bangkok. pp. 368-374.

๒๓๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงาน มจร วังน้อย
***********************************
รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ นามสกุล ซวกษม อายุ ๖๑ ปี
กิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๙๐-๓๕-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
- M.A. (Politics) : สถาบัน Poona University. India. พ.ศ.๒๕๒๖
- พธ.บ (มานุษยสงคราะห์ศาสตร์) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓
- ประกาศนียบัตรพิศษครูมัธยม (พ.ม.) พ.ศ.๒๕๒๒
- ปรียญธรรม ๖ ประยค พ.ศ. ๒๕๒๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งลขที่ ๑๙๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๑๙ ปี
พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
๒. วิชาการปกครองปรียบทียบ
๓. วิชาความรู้บื้องต้นกี่ยวกับการบริหารจัดการ
๔. วิชาการมืองการปกครองของอชีย
๕. วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทางการมือง
๖. วิชาการมืองกับการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความวิจัย
อนุภูมิ ซวกษม. (๒๕๕๗). การศึกษาทางการ฿ช้หลักทศพิธราชธรรมพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตาบลขตพื้นที่อาภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร วิจัยพุทธศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
มกราคม – มิถุนายน. (ISSN 2392-5744). น. ๑๓๒-๑๔๓.

๒๓๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน มจร วังน้อย
***********************************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เสนอ อัศวมันตา
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร.สนอ นามสกุล อัศวมันตา อายุ ๕๗ ปี
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๘๓๙๙-๐๐๔๓๙-๐๒-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาท สาขา การมืองการปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๔๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
1. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒. การบริหารการพัฒนา
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ
๔. สัมมนานวคิดทางการมืองของนักคิดสาคัญ฿นตะวันออก
๕. พฤติกรรมทางการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
บทความวิจัย
สนอ อัศวมันตา. (๒๕๕9). บทบาทผู้นาทางการมืองกับสถานการณ์ที่ปลี่ยนปลง฿นปัจจุบัน ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗. (18-20 กพ.)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (น. 1754-1767).
หนังสือ/ตารา
ดร.สนอ อัศวมันตา. (๒๕๕๘). ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ . นครปฐม: หจก.สินทวีกิจ พริ้นติ้ง .
มีนาคม ๒๕๕๘. ISBN 978-616-๔๑๓-1๒๗-๙. จานวน ๒๖๔ หน้า.
ดร.สนอ อัศวมันตา. (๒๕๕๘). ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ. นครปฐม: หจก.สินทวีกิจ
พริ้นติ้ง. กันยายน ๒๕๕๘. ISBN 978-616-๔๒๓-1๖๘-๙. จานวน ๔๗๒ หน้า.

๒๓๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน มจร วังน้อย
***********************************
ประวัติ
ดร.ทักษิณ ประชามอญ
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.ทักษิณ ฉายา – นามสกุล ประชามอญ อายุ ๔๕ ปี
กิดวันจันทร์ ที่ ๒๓ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๖๑๑-๐๐๐๒๑-๙๗-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๐๑ ๓๒๕ รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
๑. ทักษิณ ประชามอญ. คุณภาพชีวิตประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลลาเทร อาภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. บทความวิชาการ. วาระสาร มนส.ทพสตรีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทพ
สตรี. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ประจาดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙.
๒. ทักษิณ ประชามอญ. กระบวนวิ ธีการจัดการความรู้ตามหลักเตรสิกขา. บทความวิชาการ. การประชุม
ระดับชาติครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ลาพูน. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
๓. ทักษิณ ประชามอญ. การปฏิรูประบบราชการสมัย฿หม่. บทความวิชาการ. การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๔
ประจาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน. ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑.

๒๓๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน มจร วังน้อย
***********************************
ดร.กาญจนา ดาจุติ
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.กาญจนา นามสกุล ดาจุติ อายุ ๕๐ ปี
กิดวันศุกร์ที่ ๑๙ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๙๒๐๖-๐๐๒๔-๕๕-๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา ศรษฐศาสตร์ชิงปริมาณ สถาบัน ม.รามคาหง พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
401 421 ขบวนการทางการมืองละสังคม
401 305 การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
กาญจนา ดาจุติ.(๒๕๕๗). บทความวิชาการ การส่งสริมการมีส่วนทางการมืองภาคประชาชน. วารสาร นาวิก
โยธิน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗. น.๒๒๙-๒๓๗.
กาญจนา ดาจุติ.(๒๕๖๐). บทความวิชาการ การส่งสริมการมีส่วนร่วมพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน. วารสาร
มจร วิทยาเขตแพร่ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิศษ มิถุนายน ๒๕๕๙. น.๑๐๐-๑๑๑.
กาญจนา ดาจุติ.(๒๕๖๐). บทความวิจัย การประยุกต์฿ช้หลักพุทธธรรม฿นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวขา
จังหวัดพร่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ รื่อง พุทธบูรณาการพื่อการพัฒนาจิตละสังคม
ยุคเทยลนด์ 4.0 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฉลิมพระกียรติฯ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิศษ กันยายน ๒๕๖๐. น.
๓๔๒-๓๕๒
กาญจนา ดาจุติ.(๒๕๖๐). บทความวิชาการ วิถีเทย วิถีธรรม นาชีวิตกื้อกูลสังคม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 รื่อง พุทธบูรณาการพื่อการพัฒนาจิตละสังคมยุคเทยลนด์ 4.0 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ฉลิมพระกียรติฯ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิศษ กันยายน ๒๕๖๐. น.๓๕๓-366.

๒๓๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
***********************************

ดร.คิด วรุณดี
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.คิด วรุณดี อายุ ๕๑ ปี
กิดวันศุกร์ที่ ๑๖ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๓๐๒๐๐๔๘๑๑๗๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาอก สาขา Sociology
สถาบัน Pune University India พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาท
สาขา Sociology
สถาบัน Pune University India พ.ศ.๒๕๔๐
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๓๑ /๒๕๕๑
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๙ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
นวคิดทางการมืองของเทย
ศาสนากับการมือง
รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑
ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความวิจัย
คิด วรุณดี. ดร. (๒๕๕๙). ความชื่อ ขันหมากบ็ง฿นวัฒ นธรรมอีส าน : กรณีศึกษา อาภอมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๙๔). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๓๗
คิด วรุณดี. ดร. (๒๕๖๐). ความมั่นคงด้านประชาธิปเตยของชุมชนริมฝั่งม่น้าขง กรณีศึกษา อาภอมือง
หนองคาย จั งหวั ดหนองคาย. ในการประชุม วิช าการระดั บชาติ ครั้งที่ ๔ (น. ๒๓๔๘-๒๓๕๗).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๓๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
***********************************

นายบัวลี มณีแสน
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายบัวลี นามสกุล มณีสน อายุ ๕๖ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๖ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๑๐๑๐๐๖๓๘๓๙๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา
รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๔๙
ปริญญาตรี สาขา
สังคมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๖
*เด้รับการต่งตัง้ ป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๓/๒๕๓๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๗ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๒๒ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์.
ระบบราชการเทย.
สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
นายบัวลี มณีสน. (๒๕๖๐). การประมินการ฿ห้บริการของจ้าหน้าที่ฝุายทะบียน สานักงานที่ดิน จังหวัด
หนองคาย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิศษ) ประจาดือน
มษา-มิถุนายน ๒๕๖๐. น. ๕๙๑-๖๐๖.

๒๓๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระดชขจร ฉายา ขนฺติธร นามสกุล ภูทิพย์ อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๓
กิดวัน จันทร์ ที่ ๒๔ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๓๐๑๐๐๒๒๔๓๖๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา
รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี สาขา
รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๓๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐./๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ.
การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละท้องถิ่นเทย.
ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษชั้นสูง.
จริยธรรมทางการมือง.
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความวิจัย
พระดชขจร ขนฺติธร. คณะ. (๒๕๕๙). ศึกษาภูมิปัญญาหมอยารากเม้ละหมอยาดูกริมสองฝั่งขงเทย – ลาว.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓
(น. ๑๔). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระดชขจร ขนฺติธร. คณะ. (๒๕๕๙). มาตรการของรัฐพื่อการรั บมือภัยพิบัติ฿นภูมิภาคอาซียน. วารสาร
พุทธอาเซียนศึกษา. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๑๐๙-๑๒๐.

๒๔๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตหนองคาย
***********************************

พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ (เกษานุช)
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาสมพงษ์ ฉายา สุมธ นามสกุล กษานุช อายุ ๒๗ ปี พรรษา ๗
กิดวันจันทร์ที่ ๑๐ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๔๓๐๑-๐๐๑๑๓-๘๔-๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สหวิทยาการพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๓
*ป็นอาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาขตหนองคาย ลขที่
฿นการสอบบรรจุ ๑๑๒๑๐๒๒
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๒ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน รัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
กฎหมายทั่วเป
การปกครองคณะสงฆ์เทย
พื้นฐานคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ
อาซียนศึกษา
สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
สมพงษ์ กษานุช. (๒๕๕๙). การพั ฒ นาบทบาทพระสงฆ์ ฿ นการก้ ปั ญ หาความขั ด ย้ ง ฿นสั ง คมเทย.
วารสาร วิ ช าการธรรมทัศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๙. น. ๒๒๗ – ๒๔๙.
สมพงษ์ กษานุช. (๒๕๕๙). ทิศทางกระบวนทัศน์฿หม่฿นการพัฒนาชุมชน. วารสารใบลาน. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๑๙-๓๐.

๒๔๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
***********************************

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายอภิวัฒชัย นามสกุล พุทธจร อายุ ๓๔ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๑๙ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๗๐๑๐๐๕๒๗๙๓๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง
การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
งานวิจัย
อภิ วั ฒ ชั ย พุ ท ธจร. (๒๕๕๙). ปรี ย บที ย บประพณี พิธี สู่ ขวั ญ ของ เทย – ลาว. ในการประชุม วิ ชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๕๐). ขอนก่น :
วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อภิวัฒชัย พุทธจร. (๒๕๖๐). ปรียบทียบคัมภีร์พุทธจริตกับปฐมสมพธิ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๑ (น. ๒๑๘- ๒๒๖). บุรีรัมย์ : วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

๒๔๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
***********************************
พระครูภาวนากิจสุนทร
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูภาวนากิจสุนทร ฉายา อธิจิตฺต นามสกุล ดชจูด อายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๙
กิดวัน จันทร์ ที่ ๒๔ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๘๐๐๑-๐๑๓๖๗-๕๑-๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฎวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๑๓/๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ปรัชญาบื้องต้น
๒. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๓. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๔. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูภาวนากิจสุนทร. (๒๕๕๙). การเมืองกับการปกครองของไทย. นครศรีธรรมราช : รงพิมพ์ประยูรการ
พิมพ์ ครั้งที่ ๑. ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๑-๖๙๕-๑, จานวน ๒๙๐ หน้า.
พระครูภาวนากิจสุนทร, พระครูรัตนสุตากร, บัญญัติ พรกปาน. (๒๕๖๐). รัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก. วารสาร
ครุศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับพิศษ ๒/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. น. ๑๐๘๑ – ๑๐๙๖.

๒๔๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
***********************************
พระครูรัตนสุตากร
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูรัตนสุตากร ฉายา จนฺทชต นามสกุล ล่องก้ว อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๑๓
กิดวัน พุธ ที่ ๑๐ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๙๐๐๗-๐๐๕๙๗-๒๘-๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๒๗/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่ วันที่ ๑๓ ดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ธรรมนิทศ
๒. ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ
๓. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๔. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๕.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูภาวนากิจสุนทร, พระครูรัตนสุตากร, บัญญัติ พรกปาน. (๒๕๖๐). รัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก. วารสาร
ครุศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับพิศษ ๒/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. น. ๑๐๘๑ – ๑๐๙๖.

๒๔๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
***********************************
พระครูวาทีธรรมวิภัช
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวาทีธรรมวิภัช ฉายา ต าณ นามสกุล บุรินทราพิทักษ์ อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๕
กิดวันพุธที่ ๑๙ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๙๓๐๑-๐๐๖๔๓-๒๙-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน - พ.ศ. ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๒๗/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่ วันที่ ๑๓ ดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ทศกาลละพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
๓. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔. สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
พระครูวาทีธรรมวิภัช, เพรัตน์ ฉิมหาด. (๒๕๖๐). อานาจอธิปเตย฿นทัศนะของจัง จ๊าร์ค รุสซ. วารสารครุ
ศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับพิศษ ๒/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. น. ๑๑๐๙ – ๑๑๑๗.

๒๔๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
***********************************
นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ เพรัตน์ นามสกุล ฉิมหาด อายุ ๔๓ ปี
กิดวันพุธ ที่ ๑๕ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๘๖๐๑-๐๐๘๖๙-๙๕-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา วิคราะห์นยบายละการวางผนทางสังคม สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๑๘ / ๒๕๕๐
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๕ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒. สถิติบื้องต้นละการวิจัย
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๕. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
๑. บทความวิชาการ
พระครูวาทีธรรมวิภัช, เพรัตน์ ฉิมหาด. (๒๕๖๐). อานาจอธิปเตย฿นทัศนะของจัง จ๊าร์ค รุสซ. วารสารครุ
ศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับพิศษ ๒/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. น. ๑๑๐๙ – ๑๑๑๗.

๒๔๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
***********************************
นายบัญญัติ แพรกปาน
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายบัญญัติ นามสกุล พรกปาน
อายุ ๔๕ ปี
กิดวันจันทร์ที่ ๖ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๘๐๐๗-๐๐๑๙๙-๙๐-๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา สังคมวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมคธ พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาท สาขา การมืองการปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยนห์รู พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี สาขา การสอนสังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๑๔ / ๒๕๕๑
มีผลตั้งต่วันที่ ๒ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๕– ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตร รัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. มนุษย์กับสังคม
๒. การมืองการปกครองของเทย
๓. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๔. การมืองการปกครองปรียบทียบ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
หนังสือ/บทความวิชาการ
บัญญัติ พรกปาน, (๒๕๕๙) การมืองกับการปกครองของเทย (ต่งร่วม) รงพิมพ์ประยูรการพิมพ์
นครศรีธรรมราช , ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๑-๖๙๕-๑, จานวน ๒๙๐ หน้า.
พระครูภาวนากิจสุนทร, พระครูรัตนสุตากร, บัญญัติ พรกปาน. (๒๕๖๐). รัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก. วารสาร
ครุศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับพิศษ ๒/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. น. ๑๐๘๑ – ๑๐๙๖.

๒๔๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงใหม่
***********************************

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสวโร. ดร.
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสวร. ดร.นามสกุล ทาอินทร์ อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖
กิดวันอังคาร ที่ ๒๐ ดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ - ๕๐๐๕ - ๐๐๔๗๕ - ๔๔๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาท ศน.ม (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๔๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๑/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๕ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑๒๐๑ พระพุทธศาสนากับการปกครอง
๒. ๐๐๐๑๐๓ การมืองการปกครองเทย
๓. ๔๐๑๔๐๔ พุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๔. ๔๐๑๓๒๖ ระบบราชการเทย
๕. ๔๐๑๓๑๔ อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครูสมุห์วัลลพ ฐิตสวร. ดร. (๒๕๕๙). สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์฿นประทศเทย. ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๓๗๔-๓๘๒).
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๔๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาเขตเชียงใหม่
***********************************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาคา
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ นามสกุล สีดาคา อายุ ๕๓ ปี
กิดวัน พฤหัสบดีที่ ๑๖ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๐๐๘-๐๐๔๕๖-๙๐-๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก ปร.ด (การบริหารการพัฒนา) สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-ชียง฿หม่
พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา M.A.(Sociology) สถาบัน University of Pune INDIA
พ.ศ. ๒๕๓๙
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ.(ศาสนา) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.
๒๕๓๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลขที่ ๔๒ / ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๑๐ มษายน ๒๕๔๙ มีผลตั้งต่ วันที่ ๑ ดือน มษายน พ.ศ.๒๕๔๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๔๐๔ พุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๒. ๔๐๑ ๓๒๒ หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
๓. ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
๔. ๔๐๑๔๒๓ สันติวธิ ีละสมานฉันท์นวพุทธ
๕. ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๖. ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
หนังสือ/ตารา
อภิรมย์ สีดาคา. ดร.. ประเพศิริ สันติทฤษฎีกร (๒๕๕๘). สันติวิธีและการสมานฉันท์เชิงพุทธ. ชียง฿หม่ : รง
พิมพ์นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จากัด. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๐๖๗-๕. จานวน ๑๘๗ หน้า.

๒๔๙

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
หน่วยงานวิทยาเขตเชียงใหม่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ.นางประเพศิริ นามสกุล สันติทฤษฎีกร อายุ ๖๑ ปี
กิดวันจันทร์ ที่ ๑๖ ดือน.พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๓๐๒ ๐๐๐๕๔ ๙๒๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่. ๑๔๖/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๖ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๑. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองกับการปกครองของเทย
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๗
๒. ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๗
๓. ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วเป
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๗
๔. ๔๐๑ ๓๑๑ การมืองการปกครองปรียบทียบ
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๗
๕. ๔๐๑ ๓๒๕ การมืองการปกครองของอซียตะวันออกฯ ภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๕๗
๖. ๔๐๑ ๓๑๔ อาซียนศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๓ /๒๕๕๘
๗. ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
งานวิจัย
อภิรมย์ สีดาคา. ดร. ประเพศิริ สันติทฤษฎีกร (๒๕๕๘). สันติวิธีและการสมานฉันท์เชิงพุทธ. ชียง฿หม่ : รง
พิมพ์นันทพันธ์พริ้นติ้ง จากัด. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๐๖๗-๕. จานวน ๑๘๗ หน้า.

๒๕๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงใหม่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางฟองจันทร์ นามสกุล สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา อายุ ๖๓ ปี
กิดวัน จันทร์ ที่ ๑๖ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๕๐๑๕ ๐๐๐๓๑ ๔๓๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท รม. (การมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๓๙
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๒๐.
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลขที่ ๑๔๖ /
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดย฿ห้มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
รับผิดชอบประจารายวิชา
๑. ๔๐๑๓๒๕ การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๒. ๔๐๑๓๑๖ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๓. ๔๐๑๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๔. ๔๐๑๔๓๔ นวความคิดทางการมืองเทย
๕. ๔๐๑๓๑๔ อาซียนศึกษา
๖. ๔๐๑๓๒๕ การมืองการปกครองอชียตะวันออกฉียง฿ต้
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉีย ง฿ต้:กรณีศึกษา ปรียบทียบ
สาธารณรัฐห่งสหภาพมียนมาร์ละสาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๔๐๙- ๔๑๗). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงใหม่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร. ส่งสริม
นามสกุล สงทอง
อายุ ๔๖ ปี
กิดวัน จันทร์ ที่ ๒๒ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๕-๕๐๐๗-๐๐๐๑๗-๓๗๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาอก Ph.D. (Sociology)
สถาบัน University of Pune พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาท
การจัดการมนุษย์ละสิ่งวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๔๑
ปริญญาตรี
พธ.บ.(สังคมวิทยา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลขที่ ๑๔๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา
๑. ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
๒. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๔. อาซียนศึกษา
๕. พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๖. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ส่งสริม สงทอง. ดร. รัฐศาสตร์ตามนวพุทธศาสนา ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๓๕๑-๓๕๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๒

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตขอนแก่น
***********************************

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร.บุรินทร์ นามสกุล ภู่สกุล อายุ ๗๕ ปี
กิด พ.ศ. ๒๔๘๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๐๑๒-๐๐๔๗๓-๘๙-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Political Science สถาบัน Marathwada University. India พ.ศ.๒๕๒๗
ปริญญาท สาขา Political Science สถาบัน Marathwada University. India พ.ศ.๒๕๒๓
ปริญญาตรี สาขา Political Science สถาบัน University of Poona. India
พ.ศ.๒๕๒๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งต่พ.ศ. ๒๕๓๑
*เด้รับการต่งตั้ง฿ห้ดารงตาหน่งวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ฿นสาขาวิชา “รัฐศาสตร์”
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๒๙ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๔๐๑ ๓๐๓ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔๐๑ ๓๑๓ การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๔๐๑ ๓๒๒ หตุการณ์ปัจจุบันทางการมืองเทย
๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
บุรินทร์ ภู่สกุล. ผศ.ดร. (๒๕๕๗). อกอัครพุทธทูตฝุายประทศตะวันตก-ออก ต้นความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
พระดชพระคุณพระพิมลธรรม (อาสภมหาถร) จ้าอาวาสวัดมหาธาตุ . ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (น. ๒๗๔ – ๒๘๔). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

๒๕๓
Burin Poosakul. Asst.Prof.Dr. (2016) “International Religious Affairs of H.E. Venerable
Phrapimaladham (Aaj Asaphamahathera)” the article presented in the 3rd national
conference and the 1st International conference 2016 “Integration of Buddhism with
research to develop a sustainable society” (pp. 611-621). Khon Kaen : Khon Kaen
Campas Mahachula-longkornrajavidayalaya University.

๒๕๔

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตขอนแก่น
***********************************

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร.ชาญชัย นามสกุล ฮวดศรี อายุ ๖๒ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๑๐๒๐๐๑๙๓๗๔๖๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาอก สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน Magadh University. India. 2005(๒๕๔๘)
ปริญญาท สาขา Entire Politics สถาบัน University of Poona(INDIA) พ.ศ. ๒๕๒๖
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๙ /๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๙ ดือนพฤษภาคม. พ.ศ. ๒๕๕๘
*เด้รับคาสั่งต่งตั้ง฿ห้ดารงตาหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฿นสาขาวิชา รัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๙ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
การวิคราะห์การมืองการปกครองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความวิจัย
ชาญชัย ฮวดศรี. บทบาทของพระสงฆ์฿นการส่งสริมคุณธรรมละจริยธรรม฿นชุมชนขตการปกครองคณะสงฆ์
คณะสงฆ์ภาค ๙. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริ ทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม
๒๕๕๕. น. ๘๓-๙๒
ชาญชัย ฮวดศรี. การพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามนวพระพุทธศาสนาสู่การป็นประชาคมอาซียนขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนก่น ๒๕๕๗. ฿นการประชุมวิชาการระดับชาติ การบูรณาการพระ
พุทธศาสนกับศาสตร์สมัย฿หม่พื่อพัฒนาประทศเทย฿ห้ยั่งยืน฿นประชาคมอาซียน. (น. ๔๔๔ –
๔๕๖). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๕
ชาญชัย ฮวดศรี. การมีส่วนร่วมทางการมืองของสตรี฿นขตองค์การบริหารส่วนตาบลคกสี อาภอมือง จ.
ขอนก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์
๒๕๕๘. น. ๒๙-๓๗.
ชาญชัย ฮวดศรี. รูปบบการส่งสริมวัฒนธรรมการมืองชิงพุทธของผู้นาชุมชนจังหวัดขอนก่น ๒๕๕๘. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ ๒ (น. ๑๑๗ – ๑๒๗). สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาพงพชร.

๒๕๖

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตขอนแก่น
***********************************

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร.ปัญญา นามสกุล คล้ายดช อายุ ๔๒ ปี
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๕ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๖๐๑๒-๐๐๓๔๑-๕๗-๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Political Science สถาบัน Dr.B.R.Ambedkar University. INDIA พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยณิวัฒนา. สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาตรี สาขา ศรษฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งต่พ.ศ. ๒๕๕๖
*เด้รับการต่งตั้ง฿ห้ดารงตาหน่งวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ฿นสาขาวิชา “รัฐศาสตร์”
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๙ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๐๗ ๓๐๘ ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๓๑๑ ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการปกครอง
๔๐๑ ๔๕๕ สัมมนาปัญหาการมืองการปกครองของเทย
๖๐๘ ๑๐๘ ระบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๖๐๘ ๒๑๒ วิคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
๖๐๘ ๓๑๘ การศึกษาตามนวนะทางรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
ปัญญา คล้ายดช.ดร. (๒๕๕๖). ธรรมาธิปเตย ว่าด้วยการปกครองของรัฐ. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่
๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มษายน ๕๖ น. ๓๓-๓๙.
ปัญญา คล้ายดช.ดร. (๒๕๕๖). การลื่อนการลือกตั้งทาเด้หรือเม่. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ . ปีที่ ๙
ฉบับที่ ๓ มกราคม – มษายน ๕๖ น. ๕๗-๖๔.

๒๕๗
ปัญญา คล้ายดช.ดร. (๒๕๕๖). ส้นทางท่องที่ยวทางพระพุทธศาสนา฿นขตภาคกลาง. วารสาร พิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม –
ธันวาคม ๒๕๕๖. น. ๙๕ – ๑๐๙.
ปัญญา คล้ายดช.ดร. (๒๕๕๗). การติดตามประมินผลการดานินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริภค. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้ ยั่ ง ยื น ในประชาคมอาเซี ย น. ครั้ ง ที่ ๑ (น. ๓๐๙-๓๒๕). ขอนก่ น : วิ ท ยาขตขอนก่ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปัญญา คล้ายดช.ดร. (๒๕๕๘). ราชวสดีธรรม : การป็นข้าราชการที่ดีตามนวทางพระพุทธศาสนา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ. (น. ๑๘๑ – ๑๘๗). ขอนก่น : วิทยาขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย.

๒๕๘

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตขอนแก่น
***********************************

ดร.สุรพล พรมกุล
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.สุรพล นามสกุล พรมกุล อายุ ๔๐ ปี
กิดวันจันทร์ที่ ๕ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๑๐๙๐๐๑๕๓๘๙๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน Magadh University. India. 2009(๒๕๕๒)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาท สาขา สังคมศาสตร์พื่อการพัฒนา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลย พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี สาขา การสอนสังคมศึกษา สถาบัน.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๙/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๙ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๑๑ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๐๑ ๓๑๐ การมืองการปกครองปรียบทียบ
๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔๐๑ ๔๑๘ ระบบราชการเทย
๔๐๑ ๔๑๙ ทฤษฎีว่าด้วยสังคมละการมือง
๔๐๑ ๔๕๖ สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
๑) บทความ
สุร พล พรมกุล . (๒๕๕๗). การปูองกันละก้เขปัญหายาสพติดของพระสงฆ์฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนบน ๑. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ . ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๙ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ น.
๔๕-๕๓.
สุร พล พรมกุล . (๒๕๕๗). การหาสี ยง : กระบวนการที่มาพร้อมกับการลือกตั้ง. วารสาร บัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗. น. ๓๗-๔๓.

๒๕๙
สุร พล พรมกุล ละสัญญา คณาภูมิ. (๒๕๕๗). พฤติกรรมการลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ทนราษฎร ๒๕๕๗ :
กรณีศึกษาจังหวัดขอนก่น ๒๕๕๗. การประชุมวิชาการระดับชาติการบรูรณาการพระพุทธศาสน
กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน. ครั้งที่ ๑ (น. ๓๙-๕๔).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สุรพล พรมกุล. (๒๕๕๘). ศึกษาผลการจัดการรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นาทางการมืองของนิสิตพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ฿นรูปบบวิธีการรียนการสอนบบมีส่วนร่วม. วารสาร วิชาการ
ธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. น. ๓๘-๔๔.
สุรพล พรมกุล. (๒๕๕๘). การสร้างสันติสุข฿นชุมชนดย฿ช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาประพณีบุญหลวง
จังหวัดลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนางานวิจัย รากฐานสาคัญของไทย ก้าวไกล
สู่เวทีสากล. ครั้งที่ ๖ (น. ๕๕-๖๕). ภูก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต.
สุรพล พรมกุล. (๒๕๕๘). การประมินผลการดานินงานตามครงการการบริหารจัดการสาหรับผู้นาชุมชน฿นมิติ
พุทธละวิทยาการสมัย฿หม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ ๒. (น. ๑๒-๑๙). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาพงพชร.

๒๖๐

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตขอนแก่น
***********************************

จีระ ศรเสนา
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายจีระ นามสกุล ศรสนา อายุ ๕๗ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๖ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๐๑๐-๐๑๐๕๙-๐๙-๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา พัฒนาสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนก่น พ.ศ.๒๕๔๒
ปริญญาตรี สาขา การนะนวการศึกษา สถาบัน วิทยาลัยครูอุดรธานี พ.ศ.๒๕๒๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งต่วันที่ ๑๔ ดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๒๗ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ธรรมาภิบาลตามนวทางพระพุทธศาสนา
สัมมนาปัญหาการมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
จีระ ศรสนา. (๒๕๖๐). พรรคการมืองกับการพัฒนาการมืองเทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. ครั้งที่ ๔ (น. ๒๓๓๔-๒๓๔๗). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๖๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
ผศ.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายพรศรษฐี ฉายา/นามสกุล วุฒิปัญญาอิสกุล อายุ ๕๑ ปี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์)
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๖ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๒๐๘๐๐๒๘๑๘๘๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๑๒/๒๕๕๔
มีผลตั้งต่วันที่ ๘ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๒. พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๓. อาซียนศึกษา
๔. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๕. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พรศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล. (๒๕๕๙). การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ที่ หจก.ทัศน์ทองการพิมพ์ :
นครราชสีมา. ISBN : 978-616-600-357-7. จานวน ๒๕๕ หน้า.
พรศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล. (๒๕๖๐). การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาพื่อการบริหารงานท้องถิ่น
บบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นเวย อาภอมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสาร
วิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. น. ๑๑๖๑๓๕.

๒๖๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท. ผศ.ดร.
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ ฉายา สิริภทฺท นามสกุล ลิศกียรติธรรม อายุ ๓๗ ปี พรรษา
กิดวันศุกร์ที่ ๒๘ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๑๑๐๐๐๙๗๘๕๓๔

-

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มจร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๘
ตาหน่งทางวิชาการ
เด้รับการต่งตั้ง฿ห้ดารงตาหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๐๘/๒๕๕๒
มีผลตั้งต่วันที่ ๔ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๒. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๓. ปรัชญาการมืองบื้องต้น

๒๖๓
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺท (๒๕๕๕). ความขัดย้งของสังคมเทยกับการก้ปัญหาตามนวทางอริยสัจ
๔. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (น. ๒๑๐-๒๒๒). ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา.
พระมหาปั ญ ญาวรวั ฒ น์ สิ ริ ภ ทฺ  ท (๒๕๕๖). ภาวะผู้ น าจิ ต บริ ก ารส าหรั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖. น. ๔๘๒-๔๙๖.
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺท (๒๕๕๗). อวาทปาฎิมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธจ้า : ว่าด้วยหลักการ
วิธีการละอุดมการณ์ทางการปกครอง. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติพุทธบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาจิตใจและสังคม. ครั้งที่ ๑ (น. ๑๙๔-๒๐๐). ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา.

๒๖๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
ดร.พิชิต ปุริมาตร
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.พิชิต
ฉายา/นามสกุล ปุริมาตร อายุ ๔๘ ปี พรรษา กิดวันสาร์ ที่ ๑๘ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๐๙๙๐๐๓๕๙๔๗๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาท สาขา สังคมศาสตร์พื่อการพัฒนา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๕๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๒. งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. การมืองการปกครองของเทย
๔. มนุษย์กับสังคม
๕. สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๖. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๒๖๕
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พิ ชิ ต ปุ ริ ม าตร. (๒๕๕๘). รู ป บบละนวทางการก้ เ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ : กรณี ศึ ก ษา
ผู้ประกอบการครื่องปั้นดินผาด่านกวียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ (น. ๒๙๓-๓๐๔). ณ
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช.
พิ ชิ ต ปุ ริ ม าตร. (๒๕๕๙). รู ป บบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง วดล้ อ มบบมี ส่ ว นร่ ว มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครราชสีมา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ (น. ๓๗๒-๓๗๖). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย .

๒๖๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายชุติพนธ์ ฉายา/นามสกุล วงษ์อมรวิทย์ อายุ ๓๓ ปี พรรษา กิดวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๐๒๐๐๐๒๙๑๑๗๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๒. สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๓. ธรรมนิทศ
๔. พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. (๒๕๕๙). การมืองการปกครองขบวนการประชาสังคม฿นสังคมเทย ละบทบาทต่อ
สังคมการ มืองเทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๑-๑๕). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

๒๖๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
นางสาวณัฎฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวณัฎฐกานต์ ฉายา/นามสกุล หงษ์กุลศรษฐ์ อายุ ๒๖ ปี พรรษา กิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๕๑๑๗๖๔๐๑๒๐๒๒๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา ทคนลยีมัลติมีดีย สถาบัน มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.๒๕๕๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ
๒. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ณัฎฐกานต์ หงส์กุลศรษฐ์.(๒๕๕๙). อธิปเตย ๓ กับธรรมาภิบาลอานาจของประชาชน. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๒๔-๓๕). ขอนก่น
: วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๖๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตอุบลราชธานี
**********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ นามสกุล บุญจารูญ อายุ ๕๘
เกิด วันสาร์ที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๔๙๙๐๐๘๗๓๓๓๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๕
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๒๖
อาจารย์ ปฏิบัติงานตั้งต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐
คาสั่งต่งตั้งลขที่ ๑๐๖/๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๓. ๔๐๑ ๓๒๘ สถาบันทางการมืองละรัฐธรรมนูญ
๔. ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๕. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ. (ต่งร่วม) การเมืองกับการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้ง ๔. กรุงทพมหานคร : รง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๙. ISBN : 978-974-364-922-6 จานวน ๒๘๐ หน้า.

๒๖๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาขตอุบลราชธานี
**********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากรชื่อ พระสิริชัย ฉายา ธมฺมจาร นามสกุล สายสิงห์ อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙
เกิด วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๔๑๑ ๐๐๘๓๑ ๕๖ ๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขารัฐศาสตร์ (การปกครองสถาบัน) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
อาจารย์พิศษ เด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑/๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๔๕/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗ -ปัจจุบัน)พ. ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์พิศษสอนรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๐๓ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. ๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. ๔๐๑ ๓๑๒ การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔. ๔๐๑ ๔๓๔ นวความคิดทางการมืองเทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองกับการปกครองของเทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๖. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
๗. ๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
พระสั งวาน สายนตร. พระสิ ริ ชัย สายสิ ง ห์ (๒๕๕๙) สถาบั น การเมื องและรั ฐ ธรรมนูญ . อุบลราชธานี :
วิทยาการพิมพ์. ๒๕๕๙. ISBN 978-616-300-281-5 จานวน ๑๘๐ หน้า.

๒๗๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาขตอุบลราชธานี
**********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสังวาน ฉายา ขมปญฺญ นามสกุล สายนตร อายุ ๔๓ พรรษา ๑๙
เกิด วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๕-๓๔๑๖-๐๐๐๕๙-๗๘-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๙
อาจารย์พิศษ เด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑/๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๔๕/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจารายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๑๕ ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองกับการปกครองของเทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔. ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. ๔๐๑ ๔๑๖ ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๖. ๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๗. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
พระสั งวาน สายนตร. พระสิ ริ ชัย สายสิ ง ห์ (๒๕๕๙) สถาบั น การเมื องและรั ฐ ธรรมนูญ . อุบลราชธานี :
วิทยาการพิมพ์. ๒๕๕๙. ISBN 978-616-300-281-5 จานวน ๑๘๐ หน้า.

๒๗๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาขตอุบลราชธานี
**********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสมพล ฉายา สมาจาร นามสกุล ชัญถาวร อายุ ๓๔ พรรษา ๑๔
เกิด วันจันทร์ที่ ๑๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๔๙๙ ๐๐๔๐๖ ๒๒ ๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
อาจารย์อัตราจ้างเด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๔๕/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒. ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. ๔๐๑ ๓๑๒ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔. ๔๐๑ ๔๑๔ อาซียนศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๖. ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
พระสมพล ชัญถาวร. (๒๕๕๙) สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ . อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์. ๒๕๕๙.
ISBN 978-616-300-281-5 จานวน ๑๘๐ หน้า

๒๗๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาขตอุบลราชธานี
**********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสมนึก นามสกุล จันทร์สดา อายุ ๖๒ ปี
เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๓๗๔๓ ๑๙ ๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท M.A. สาขา Rural Social Development สถาบัน University of Reading. United
Kingdom (Colombo Plan under the British Council (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชา การปกครอง สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๘
*เด้รับการต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗- ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบรายวิชา
๔๐๑-๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔๐๑-๔๓๒ สัมมนานวคิดทางการมืองของนักคิดสาคัญ฿นตะวันออก
๔๐๑-๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
๔๐๑-๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔๐๑-๓๒๔ การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
นายสมนึก จันทร์สดา. (๒๕๕๙) ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์. อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์. ๒๕๕๙. ISBN
978-616-300-311-9 จานวน ๓๐๕ หน้า.

๒๗๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตแพร่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.สายัณห์ นามสกุล อินนัน฿จ อายุ ๔๓ ปี
กิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน๓-๕๔๐๔-๐๐๒๖๗-๙๑-๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Sociology สถาบัน Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาท สาขา Sociology สถาบัน University of Mysore พ.ศ.๒๕๔๒
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๘/๒๕๔๘.
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
๓. พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ดร.สายัณห์ อินนัน฿จ. (๒๕๕๘).ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. พร่ : มืองการพิมพ์. ISBN : ๙๗๘-๖๑๖๔๔๐-๙๐๖-๔, จานวน ๒๑๐ หน้า.

๒๗๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตแพร่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายพงศ์พิชิต นามสกุล อะทะสน อายุ ๒๘ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๘ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๕๔๙๙-๐๐๑๕๗-๙๓-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาทคนลยีเฟฟูาสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

/๒๕๕๗

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ระบบราชการเทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
๓. หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
๔.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พงศ์พิชิต อะทะสน. (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. พร่ : มืองพร่การพิมพ์ ลข ISBN :
๙๗๘-๖๑๖-๔๔๐-๙๐๙-๕, จานวน ๑๖๐ หน้า.

๒๗๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตแพร่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายศาณิวัชร์ นามสกุล สุวรรณสวัสดิ์ อายุ ๓๖ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๓ ดือน มกราคม .พ.ศ. ๒๕๒๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๕๔๙๙-๐๐๑๖๕-๖๘-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขารัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๔๘
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

/๒๕๕๘

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. วัฒนธรรมเทย
๒. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างประทศบื้องต้น
๔. สัมมนาปัญหาการมืองการปกครองเทย
๕. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๖.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ศาณิวัชร์ สุวรรณสวัสดิ์. (๒๕๕๙). การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย. พร่ : มืองการพิมพ์. ลข
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๐-๙๐๕-๗. จานวน ๑๒๖ หน้า.

๒๗๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตแพร่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสังฆรักษ์บุญสริม กิตฺติวณฺณ, ดร. นามสกุล ศรีทา อายุ ๔๖ ปี
กิดวันจันทร์ ที่ ๑๖ ดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๕๔๐๑-๐๐๕๔๖-๖๓-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Political Science สถาบัน Banaras Hindu University, India พ.ศ.๒๕๕๔
อนุปริญญาอก Buddhist Study สถาบัน Delhi University, พ.ศ. ๒๕๔๙
ปริญญาท
สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาตรี
สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๖
ปริญญาตรี
สาขา การสอนสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๔/๒๕๓๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘.
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
พระพุทธศาสนากับสันติวิธีสมานฉันท์
ทฤษฏีทางการมือง
สิทธิมุนษยชนตามนวพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสังฆรักษ์บุญสริม กิตฺวณฺณ.ดร. (๒๕๕๙). การสืบค้นการจัดการระบบการอนุรักษ์อกสารคัมภีร์บราณ
ของวัดละการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาพื่อสร้างหล่ งรียนรู้฿นท้องถิ่นจังหวัดพร่ . ในการ
ประชุมวิชาการระดั บชาติ ครั้งที่ ๔ (น. ๑๓๒๔-๑๓๓๘). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๗๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตแพร่
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร.สมจิต นามสกุล ขอนวงค์ อายุ ๔๖ ปี
กิดวันศุกร์ ที่ ๘ ดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน๓-๕๔๐๖-๐๐๓๑๖-๙๑-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Political Science สถาบัน Magadha University, พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาท สาขา หลักสูตรละการสอน สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๓
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วเป สถาบัน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๒/๒๕๓๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖.
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐
๒. การปกครองส่วนท้องถิ่นเทย ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐
๓. การปกครองส่วนภูมิภาคละท้องถิ่นเทย ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สมจิต ขอนวงค์,.ดร.(๒๕๕๕). การจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : รงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๘๐๖-๖ จานวน ๓๘๔ หน้า.

๒๗๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตสุรินทร์
***********************************
พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ญาณธีโร (รุดบุญ)
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูปัญญาสุธรรมนิทศก์ ฉายา ญาณธีร นามสกุล รุดบุญ อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๕
กิดวันอังคาร ที่ ๑๑ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๐-๑๕๐-๐๓๓-๙๙๕-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขารัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยารามคาหง
พ.ศ. ๒๕๕๑
ปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สัญญาลขที่ ๐๐๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง
๒. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๓. กฎหมายลักษณะพยาน
๔. อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครูปัญญาสุธรรมนิทศ. (๒๕๕๙). อปริหายธรรม : หลักการปกครองดยบัญญัติละจารีต. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๕๓๒๕๔๑). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๗๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตสุรินทร์
***********************************
พระครูสุธรรมกิจโกศล สุภทฺโท (สูงสนิท)
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสุธรรมกิจกศล ฉายา สุภทฺท นามสกุล สูงสนิท อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๒๗
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ ดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๒-๐๗๐-๐๘๐-๘๘๗-๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) สถาบัน มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สัญญาลขที่ ๐๐๔
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ละ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๓. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๕. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๖. หตุการณ์ปัจจุบันการมืองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสธรรมกิจกศล. (๒๕๕๙). มนุษย์ตามนวสังคมศาสตร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๒๙๐-๓๐๐). ขอนก่น : วิทยาขต
ขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
***********************************
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
๑. ชื่อ นายกฤษนันท์ นามสกุล แสงมาศ อายุ ๕๖ ปี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์)
๒. กิดวันศุกร์ที่ ๒ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๒
๓. รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๒ ๐๐๐๓๘ ๐๑ ๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา M.A.(Public Administration)สถาบัน Nagpur of University, India พ.ศ.๒๕๓๕
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. ปรัชญา สถาบัน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
๒. ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ตั้งต่วันที่ ๔ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เด้รับต่งตั้ง฿ห้ดารงตาหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตสุรินทร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมพุทธศาสนา
๓. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔. ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
๕. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๖. ธรรมาภิบาลนวพุทธศาสนา
๗. รัฐประศาสนศาสตร์นวพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
กฤษนันท์ สงมาศ. (๒๕๕๙). งานซนอาหยะจูยประจาปี : ที่มีต่อปราสาทพธิ์ศรีธาตุ ตาบลกาะก้ว อาภอ
สารงทาบ จังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีสานใต้. ครั้งที่ ๑ (น. ๒๔๙-๒๖๑). บุรีรัมย์ : วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตสุรินทร์
***********************************

ชาลี ชื่นรัมย์
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนายชาลี
นามสกุล ชื่นรัมย์
อายุ ๗๔ ปี
กิดวันอาทิตย์
ที่ ๒๐
ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๔๓๓ ๙๙๐ ๐๐๐ ๑๖๑ ๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา M.A. (สังคมวิทยา) สถาบัน มหาวิทยาปูณ่
พ.ศ. ๒๕๒๔
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสัญญาลขที่ ๐๐๑
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔. การจัดการสาธารณสมบัติ
๕. การจัดการสิ่งวดล้อม
๖. นวคิดทางการมืองเทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔. การจัดการสาธารณสมบัติ
๕. การจัดการสิ่งวดล้อม
๖. นวคิดทางการมืองเทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น

๒๘๒
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
ผศ.(พิศษ)ชาลี ชื่นรัมย์. (๒๕๕๙). ปรัชญาการมืองสมัยกรีซบราณ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๒๒๖-๒๓๔). ขอนก่น : วิทยาขต
ขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตสุรินทร์
***********************************

เศรษฐพร หนุนชู
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายศรษฐพร
นามสกุล หนุนชู
อายุ ๕๘ ปี
กิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๐๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๓๒๐๙ ๐๐๕๕๑ ๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ สถาบัน วิทยาลัยครูสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๒๘

*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๐๒(๑๓๖๑๐๑๘)
มีผลตั้งต่วันที่ ๓๐ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓. การมืองการปกครองของเทย
๔. การมืองปกครองอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๕. การบริหารการปกครอง฿นขตนครหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓. การมืองปกครองอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๔. การบริหารการปกครอง฿นขตนครหลวง
๕. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๖. การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย

๒๘๔
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. สถาบันทางการมืองละรัฐธรรมนูญ
๓. กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ.
ศรษฐพร หนุนชู. (๒๕๕๙). กระบวนการขัดกลาทางสังคม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการ
กับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓ (น. ๒๑๕-๒๒๕). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ศรษฐพร หนุนชู. (๒๕๕๙). การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฎีตามหลักทฤษฎีองค์การ : การบริหารงาน
ภาครัฐ฿หม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพุทธศาสนากับการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
เพื่อพัฒนาจิตใจสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐. ครั้งที่ ๑ (น. ๑๖๑-๑๗๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตพะเยา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูธรรมธรบุญที่ยง ฉายา พุทฺธสาวก นามสกุล ลักษณ์พลวงค์ อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๑๖
กิดวัน ๑ ดือน มษายน พ.ศ.๒๕๑๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๒๕๑๒๐๐๒๗๙๖๑๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๕๓ /๒๕๕๔
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๗. การวิคราะห์การมืองการปกรองของเทย.
๘. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๙. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๑๐. หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
๑๑. ความรู้บื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างประทศ.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูธรรมธรบุญที่ยง พุทฺธสาวก.(๒๕๕๘). จตคติของนิสิตมจร.วิทยาขตพะยาที่มีต่อหตุการณ์ ปัจจุบัน฿น
การมืองเทย. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้ง
ที่ ๗ (น. ๕๕๔-๕๖๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตพะเยา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อพระอธิการ ธาดาพงษ์ ฉายา สุธมฺม นามสกุล อะทะทพ อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๒๓
กิดวันสาร์ ที่ ๒๔ ดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๕๖๐๖๐๐๒๐๙๗๖๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตพะยา
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์ รายวิชา
๑. พรรคการมืองผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๒. กฎหมายสาหรับพระสงฆ์.
๓. การมืองการปกครองของเทย
๔. ศาสนาทั่วเป
๕. ระบบราชการ
๖. การมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
จ้าอธิการธาดาพงษ์ สุธมฺม. (๒๕๕๘). พระพุทธศาสนากับการก้ปัญหาระบบราชการเทย . ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๕๗๖-๕๘๔).
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๘๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตพะเยา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสภณปริยัติสุธี รศ.ดร. ฉายา ถิรธมม นามสกุล เชยะวุฑฒิกุล อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๘
กิดวันสาร์ ที่ ๒ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๕๐๖๐๕ ๐๐๐๔๔๓ ๕๖ ๔
ส่วนที่ ๒ วุฒกิ ารศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน Nagpur University พ.ศ.๒๕๔๐
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผลตั้งต่วันที่ ๑
ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๒. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๔. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๕. การมืองกับนยบายสาธารณะ
๖. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสภณปริยัติสุธี. สังฆาธิปเตย : ระบอบการปกครองสงฆ์. พะยา : หจก.รงพิมพ์จริญอักษร. ๒๕๕๖.
ISBN ๙๗๘ ๙๗๔ ๗๓๕๐๘๔-๕. จานวน ๑๕๒ หน้า.
พระครูสภณปริยัติสุธี. พุทธธรรมกับการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒ .พะยา: หจก.รงพิมพ์จริญอักษร. ๒๕๕๘.
ISBN ๙๗๘๖๑๖๓๘๒๕๐๖-๓ จานวน ๓๙๕ หน้า.

๒๘๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตพะเยา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางพิศมัย วงศ์จาปา นามสกุล.วงศ์จาปา อายุ ๕๓ ปี
กิดวัน พุธ ที่ ๑๔ ดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน. ๓๕๖๐๕๐๐๖๘๗๕๐๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๕
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๒๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๓ /๒๕๓๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร รัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. การมืองการปกครองของเทย
๒. การปกครองท้องถิ่นเทย
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔. การมืองการปกครองประทศอชียตะวันออกฉียง฿ต้
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พิศมัย วงค์จาปา สหัทยา วิศษ ละชัยวัฒน์ จันธิมา. การพัฒนาข้อสนอละรูปธรรมของการปฏิรูปประทศ
เทยของกลุ่มการมือง฿นจังหวัดพะยา. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท๕ี่ ฉบับที่ ๒
(ฉบับพิศษ) ประจาดือนพฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๕๙. น. ๑๐๗-๑๒๓.

๒๘๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาเขตพะเยา
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวสหัทยา นามสกุล วิศษ อายุ ๔๙ ปี
กิดวันจันทร์ ที่ ๑๓ ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๕๖ ๐๑ ๐๐๐๖๒ ๙๓๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาอก สาขา สังคมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยม่ฟูาหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาท สาขา การพัฒนาชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๐
ปริญญาตรี สาขา บ้านละชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ. ๒๕๓๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๘๖/ ๒๕๕๘.
มีผลตั้งต่วันที ๘ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
๒. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๓. งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. สิทธิมนุษยชนตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูศรีวรพินิจ ละสหัทยา วิศษ การมีส่วนร่วมของชุมชน฿นการจัดการหล่งบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนา฿นจังหวัดพะยา. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิศษ)
ประจาดือนพฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๑๓๗-๑๔๔.
พิศมัย วงค์จาปา สหัทยา วิศษ ละชัยวัฒน์ จันธิมา. การพัฒนาข้อสนอละรูปธรรมของการปฏิรูปประทศ
เทยของกลุ่มการมือง฿นจังหวัดพะยา. วารสารมจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓
(ฉบับพิศษ) กันยายน- ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๑๐๗-๑๒๓.
สหัทยา วิศษ ละชัยวัฒน์ จันธิมา. นวทางการกาหนดธรรมนูญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดยวิธีการสาน
สวนา : กรณี ศึ ก ษากว๊ า นพะยา. วารสาร สั น ติ ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ มจร. ปี ที่ ๔ ฉบั บ ที่ ๒
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. น. ๓๘-๕๖.

๒๙๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครสวรรค์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนางสาว พูลลาภ นามสกุล จันทร์ฉลิม อายุ ๓๘ ปี พรรษา กิดวันอังคาร ที่ ๗ ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๖๐๙๙๐๐๙๐๙๑๘๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขารัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๔๔๘.
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๔๔๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๘/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๒ ดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบรายวิชา
ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
การมืองการปกครองของอซียตะวันออกฉียง฿ต้
การบริหารชิงกลยุทธ์
การมืองกับการปกครองของเทย
อาซียนศึกษา
ศาสนากับการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พูลลาภ จันทร์ฉลิม.(พ.ศ. ๒๕๕๘). นวทางการศึกษารัฐศาสตร์฿นปัจจุบัน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.๑๒๒๕-๑๒๒๔.). ขอนก่น :
วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๙๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครสวรรค์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนางสาว พัชรินทร์ นามสกุล อยู่ย็น อายุ ๒๙ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๖๐๙๙๐๐๐๔๒๖๑๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๘/๒๕๕๘.
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๒ ดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
วิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
ระบบราชการเทย
ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
การปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พัชรินทร์ อยู่ย็น.(พ.ศ. ๒๕๕๘). ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการเทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๑๒๒๕-๑๒๓๑). ขอนก่น : วิทยา
ขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๙๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครสวรรค์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนางจารุณี นามสกุล บุญอ่อน อายุ ๔๐ปี
กิดวันอังคารที่ ๙ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๖๐๐๑ ๐๑๒๒๗ ๕๘๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๑
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ สถาบัน สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๔๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
การปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นเทย
การบริหารหน่วยงานของรัฐ
ระบบราชการเทย
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
จารุณี บุญอ่อน .(๒๕๕๙). ระบบราชการเทยที่คนทั่วเปควรรู้. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓. กัน ยายน-ธั นวาคม
๒๕๖๐. น.๑๔๕–๑๕๘.

๒๙๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครสวรรค์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวศศิกานต์ นามสกุล วิทยชคกิติคุณ อายุ ๓๑ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๓ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๖๐๙๙๐๐๐๔๓๐๔๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ศิลปะศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ.๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
การมืองการปกครองของเทย
นยบายสาธารณะละการวางผน
พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ศศิกานต์ วิทยชคกิติคุณ. (๒๕59). ระบบการลือกตั้งของเทย฿นยุคปัจจุบัน . วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓. กันยายนธันวาคม ๒๕๖๐. น.๑๑๙–๑๓๐.

๒๙๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครสวรรค์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนายพงศภัค นามสกุล พวงทอง อายุ ๖๓ ปี
กิดวันที่ ๒ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๖๕๐๒๐๐๕๐๐๗๒๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ศิลปะศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๐
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
ระบบราชการเทย
รัฐศาสตร์บื้องต้น
สัมมนาปัญหาการมืองการปกครองของเทย
พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พงศภัค พวงทอง. (๒๕59). การกากับดูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓. กันยายนธันวาคม ๒๕๖๐. น. ๑๓๑–๑๔๔.

๒๙๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
-----------------------------------------------ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาสนอง ฉายา ปจฺจปการี นามสกุล จานิล อายุ ๕๓ ปี พรรษา ๓๐
กิดวัน สาร์ ที่ ๒ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๓๑๒ ๐๐๑๖ ๘๓๗๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา การอุดมศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาท สาขา บาลีละสันสกฤต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ
สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาหน่งลขที่ ๓๒๗ /มี
ผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๒. รายวิชา จริยธรรมทางการมือง
๓. รายวิชา รัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก
๔. รายวิชา อาซียนศึกษา
๕. รายวิชา ศาสนากับการมือง
๖. รายวิชา การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
๗. รายวิชา ความรู้บื้องต้นรัฐประศาสนศาสตร์
๘. รายวิชา การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๙. รายวิชา การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๑๐. รายวิชา รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา

๒๙๖
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระมหาสนอง จานิล. (๒๕๕๘). การพัฒนารูปบบละยุทธศาสตร์การผยผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
สงฆ์฿นประทศเทย. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒ (มษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๗-๖๑.
พระมหาสนอง ปจฺจปการี. (๒๕๕๕). เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงทพมหานคร: บริษัทจรัลสนิทวงศ์
การพิมพ์ จากัด. ISBN : ๙๗๘ ๙๗๔ ๗๓ ๖๑๙๑๙. จานวน ๒๕๐ หน้า.
พระมหาสนอง ปจฺจปการี.ผศ.ดร. (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. นครพนม: บริษัทรณู
นครการพิมพ์. ISBN : ๙๗๘ ๖๑๖ ๓๗๔๐ ๔๒๕. จานวน ๓๗๖ หน้า.

๒๙๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
-----------------------------------------------ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ปรีชา นามสกุล บุญทวี อายุ ๔๙ ปี
กิดวันพุธที่ ๑๐ ดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๙๐๐๑ ๐๐๕๔๔ ๕๑ ๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา Politics สถาบัน TMV. University, India พ.ศ.๒๕๔๙
ปริญญาท สาขา Linguistics สถาบัน University of Poona, India พ.ศ.๒๕๓๘
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาหน่งลขที่ ๗๐๘ ตาม
คาสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๕๐ มีผลตั้งต่วันที่ ๑๕ ดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๒. รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์.
๔. รายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
๕. รายวิชา ภาษาศาสตร์บื้องต้น
๖. รายวิชา ตรรกศาสตร์บื้องต้น
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ปรีชา บุญทวี. (๒๕๕๘). รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. ขอนก่น : ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังนานาวิทยา.
ISBN : ๙๗๘ ๖๑๖ ๓๘๒ ๐๑๔ ๓. จานวน ๒๕๐ หน้า.
ปรีชา บุญทวี. (๒๕๕๘). ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ขอนก่น : ห้างหุ้นส่วนจากัด คลัง
นานาวิทยา. ISBN : ๙๗๘ ๖๑๖ ๓๙๔ ๔๕๖ ๖. จานวน ๒๖๐ หน้า.

๒๙๘
ปรีชา บุญทวี. (๒๕๕๗). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. ขอนก่น : ห้างหุ้นส่วนจากัด คลั งนานาวิทยา. ISBN :
๙๗๘ ๖๑๖ ๓๗๔ ๒๘๖ ๕. จานวน ๒๖๕ หน้า.
ผศ.ปรีชา บุญทวี. (๒๕๕๙). ความคิดห็นของพระสงฆ์ ฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือที่มีต่อการชุมนุมทาง
การมืองของพระสงฆ์. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๕๙. น. ๒๙๓-๓๑๒.

๒๙๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
----------------------------------ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอธิการรัฐชัย ฉายา ชุตินฺธร นามสกุล เชยมนตรี อายุ ๕๓ ปี พรรษา ๑๔
กิดวัน อังคาร ที่ ๑๐ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๕๔๘๐๕๐๐๐๑๙๖๙๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๒๕/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๐ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา การมืองการปกครองปรียบทียบ
๒. รายวิชา รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. รายวิชา พระพุทธศาสนากับความมั่นคงมนุษย์
๔. รายวิชา สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ ละ
๕. รายวิชา พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระอธิการรัฐชัย ชุตินฺธร. (๒๕๕๙). ประชาธิปไตยเชิงวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองมิติเสรีภาพในวิถีไทย. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.
๓๒๕-๓๓๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
----------------------------------ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายพรรณุพงษ์ นามสกุล ยะสุรีย์ อายุ ๓๖ ปี
กิดวัน พฤหัสดี ที่ ๒๖ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๔๒๙๙๐๐๐๗ ๗๕๘๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (การมืองการปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๓ /๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา หตุการณ์ปัจจุบันทางการมืองเทย
๒.รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓.รายวิชา การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นเทย
๔.รายวิชา พระพุทธศาสนากับหลักสิทธิมนุษยชน
๕.รายวิชา การมืองการปกครองปรียบทียบ
๖.รายวิชา นวคิดทางการมืองการปกครองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สนี ย์ สรรพส, พรรณุพงษ์ ยะสุ รี ย์ . (๒๕๕๙). การเมืองการปกครองส่ วนภู มิภ าคและส่ วนท้ องถิ่น ไทย.
นครพนม : บริษัทรณูนครการพิมพ์ จากัด. ISBN : 9786163003447. จานวน ๒๑๔ หน้า.

๓๐๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
-----------------------------------------------ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสนีย์ นามสกุล สรรพส
อายุ ๖๓ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๒๕ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๐๕-๐๐๐๒๓-๙๗-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์) (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๓
ปริญญาตรี สาขา วิชารัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา ระบบราชการเทย
๒.รายวิชา การมืองการปกครองตะวันออกฉียง฿ต้
๓.รายวิชา การมืองปรียบทียบ
๔.รายวิชา สัมมนาปัญหาการมืองเทย
๕.รายวิชา กฎหมายทั่วเป
๖.รายวิชา วิคราะห์การมืองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สนีย์ สรรพส. (๒๕๕๙). การปฏิรูประบบราชการเทยตามนวพุทธ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๕๗-๕๘). ขอนก่น : วิทยาขต
ขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สนี ย์ สรรพส, พรรณุพงษ์ ยะสุ รี ย์ . (๒๕๕๙). การเมืองการปกครองส่ วนภู มิภ าคและส่ วนท้ องถิ่น ไทย.
นครพนม : บริษัท รณูนครการพิมพ์ จากัด. ISBN : 9786163003447 จานวน ๒๑๔ หน้า .

๓๐๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูปริยัติปัญญาสภณ ฉายา สิริปญฺญ นามสกุล บูรณะ อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๓
กิดวัน อังคาร ที่ ๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๒๐๖-๐๐๒๐๗-๙๗-๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๕๐
ปริญญาท สาขา นิติศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา นิสิศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิททยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑) การมืองการปกครองปรียบทียบ
๒) กฎหมายปกครอง
๓) กฎหมายคณะสงฆ์
๔) กฎหมายอาญา
๕) กฎหมายลักษณะพยาน
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูปริยัติปัญญาสภณ, (๒๕๕๙). ภูมิคุ้มกันทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน฿นศตวรรษที่ ๒๑. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.๙๕-๑๐๔ ).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระวิชาญ ฉายา อาทโร นามสกุล มวลทอง อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๓
กิดวันที่ ๖ ดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๒๐ ๑-๐๑๓๒๖-๒๑-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓. ศาสนากับการมือง
๔. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๕. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๖. หตุการณ์ปัจจุบันการมืองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระวิชาญ อาทร. (๒๕๕๙), กระบวนการพัฒนาชุมชนข้มข็งด้วยอริหานิยธรรม ๗ ประการ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๑๔๔ ๑๕๖.). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสุทิด ฉายา ทีปงฺกร นามสกุล งามประจบ อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๑๕
กิดวันที่ ๘ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๒๐๑-๐๑๐๕๔-๘๙-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๓. ศาสนากับการมือง
๔. ศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๕. นวคิดทางการมืองละสังคม
๖. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระสุ ทิด ทีป งฺกร. (๒๕๕๙), รัฐ ประศาสนศาสตร์ช่วยการบริหารราชการผ่นดินอย่างเร. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๑๕๗ ๑๖๘). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายทัศนะ นามสกุล คล่องวิจักษณ์
อายุ ๕๑ ปี
กิดวันที่ ๑๗ ดือน สิงหาคม ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๐๒๐-๐๒๕๒๕-๘๘-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๓๑

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
๒. ระบบราชการเทย
๓. นวความคิดทางการมืองเทย
๔. สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
๕. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๖. การมืองกับการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ทัศนะ คล่องวิจักษณ์.(๒๕๕๙) ประชาพิจารณ์ ประชามติ กับนัยความชอบธรรมทางการมือง. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๑๒๓ ๑๓๕). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวสมาพร นามสกุล มังคลัง
อายุ ๓๘ ปี
กิดอังคารที่ ๓๐ ดือน สิงหาคม ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๕๐๔-๐๐๔๐๘-๕๓-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๒
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๓. การมืองปกครองอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๔. ระบบราชการเทย
๕. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สมาพร มังคลัง. (๒๕๕๙), ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น฿นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.
๘๒ - ๙๕). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสิริรัตนมธี ฉายา/นามสกุล ตันตุลา อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๒๕
กิดวัน สาร์ ที่ ๒๘ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๒๐๕๐๐๓๕๐๐๐๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมธิราช พ.ศ. ๒๕๔๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๓ /๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ละรับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๔๐๑ ๓๑๓ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๔๐๑ ๓๒๖ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๔๐๑ ๔๔๓ สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระสิริรัตนมธี, (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๓๑๔-๓๒๔) . ขอนก่น : วิทยาขต
ขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระปลัดพิทยพล ฉายา จิตฺตธมม นามสกุล กองพงษ์ อายุ ๓๙ ปี พรรษา ๑๙
กิดวัน อังคาร ที่ ๗ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๒๓๑๑๐๐๐๐๐๑๐๕๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา การมืองการปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๓ /๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. จริยธรรมทางการมือง
๒. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๔. การมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระปลัดพิทยพล จิตฺตธมม, (๒๕๕๙). ประชาธิปเตยชิงวิถีชีวิตบบพึ่งพาตนองมิติสรีภาพ฿นวิถีเทย. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิ จัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.
๓๒๕-๓๓๓) . ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๐๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.จานง ฉายา/นามสกุล วงศ์คง อายุ ๕๓ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๐๑๗๐๐๕๗๓๘๖๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Economics สถาบัน University of Pune, India พ.ศ.๒๕๔๗.
ปริญญาท สาขา Political Science สถาบัน Tilak Maharashtra VidyaPeeth University, India พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาท สาขา Economics สถาบัน University of Poona, Pune, India พ.ศ.๒๕๓๘
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๓ /๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอนรายรายวิชา
- การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละท้องถิ่นเทย
- รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสตร์ศาสนา
- ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
- การมืองการปกครอง฿นอชียตะวันออกฉียง฿ต้
- อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ดร.ชาลภณ(จ านง) วงศ์ ค ง. (๒๕๕๖). การเมื อ งของเพลโตและอริ ส เติ ล . กรุ ง ทพมหานคร : รงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN 978-974-464-878-4 , จานวนหน้า ๑๔๗
หน้า.

๓๑๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายศตววรรษ ฉายา/นามสกุล สงกาผัน อายุ ๓๔ ปี พรรษา กิดวัน อังคาร ที่ ๒๑ ดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๕๔๗๑๖๐๐๐๑๐๘๐๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสทิร์นอชีย พ.ศ.๒๕๔๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๓ /๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอนรายรายวิชา
๑. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. การมืองการปกครองท้องถิ่นเทย
๓. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๔. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๕. ระบบราชการเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ศตววรรษ สงกาผัน, (๒๕๕๙). การปฏิรูประบบราชการ฿นทัศนะภาวะผู้นาเทยห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.
๒๙๕๑-๒๙๖๑) . ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กฤษ นามสกุล ยทุม อายุ ๒๙ ปี
กิดวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๔๒๙๙๐๐๐๗๗๕๘๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗.
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลย พ.ศ.๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๓ /๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ละรับผิดชอบสอนรายรายวิชา
๑. หตุการณ์ปัจจุบันทางการมืองเทย
๒. กฎหมายปกครอง
๓. กฎหมายอาญา
๔. กฎหมายทั่วเป
๕. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๖. นวคิดทางการมืองการปกครองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ว่าที่ร้อยตรี กฤษ ยทุม, (๒๕๕๙). ด็กละยาวชนเทยกับประชาธิปเตย฿นอนาคต. ในการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ พุทธบูร ณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน . ครั้งที่ ๓. (น. ๑๓๖-๑๔๖).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีชูสิทธิ์ นามสกุล จันทร์ดง
อายุ ๓๑ ปี
กิดวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ ดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๙๓๐๕ ๐๐๒๐๒ ๑๐ ๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ร.ม. (สหวิทยาการพื่อการจัดการท้องถิ่น) สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๔. การมืองกับการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิร, ปานวลัย ศรีราม,ชูสิทธิ์ จันทร์ดง, (๒๕59) ผลการ฿ช้รูปบบการจัดการรียน
การ สอนดยน้ น กระบวนการรี ย นรู้ ด้ ว ยตนอง ฿นรายวิ ช าการมือ งการปกครองของเทย ต่ อ
ความสามารถ฿นการจั ดการความรู้ละความพึงพอ฿จ฿นการจัดการรียนการสอน ของนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้ นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย . ครั้งที่ ๔.
(น. ๘๒-๘๖). ปัตตานี :วิทยาขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

๓๑๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหากริช ฉายา ถิรธมฺม นามสกุล วิยชน์
อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๒๘
กิดวัน สาร์ ที่ ๒๐ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๙๖๙๘ ๐๐๐๑๑ ๙๑ ๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา ลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๓/๒๕๕๘ มีผล
ตั้งต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๒.รายวิชา ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๓.รายวิชา ทฤษฎีการมือง
๔.รายวิชา ประชาธิปเตยตามนวพระพุทธศาสนา
๕.รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประทศบื้องต้น
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นางสาวขวัญฤทัย ววสุวรรณละพระมหากริช ถิรธมฺม, (๒๕๕๙). การ฿ช้ทักษะด้านจิตพิสัย฿นการจัดการรียน
การสอนของครูสังกัดสานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขต ๑๕. ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ศึ ก ษาศาสตร์ วิ จั ย . ครั้ ง ที่ ๔. (น. ๔๐-๔๗). ปั ต ตานี :วิ ท ยาขตปั ต ตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

๓๑๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางอัญชลี นามสกุล สงพชร
อายุ ๓๘ ปี
กิดวัน อาทิตย์ ที่ ๑๘ ดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๙๕๐๑ ๐๐๖๓๓ ๕๒ ๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันมหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๓/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่วันที่
๒๘ ดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา อาซียนศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. รายวิชา การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้ ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๓. รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อัญชลี สงพชร, (๒๕๕๙). มอง 5 มหาอานาจผ่านครื่องกระบื้องบนคาบสมุทรมลายู฿นบริบทครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการมือง ศรษฐกิจการค้าละการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายดนภาค฿ต้.
บทความวิชาการ. ในการการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ. ครั้งที่ ๗. (น. ๑๕๐๒-๑๕๑๒).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๑๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวปานวลัย นามสกุล ศรีราม อายุ ๓๐ ปี
กิดวัน อังคาร ที่ ๒๔ ดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ๙๔๐๔ ๐๐๐๓๗ ๖๗ ๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๓/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่วันที่
๒๘ ดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา การมืองการปกครองปรียบทียบ
๒. รายวิชา กฎหมายทั่วเป
๓. รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔. รายวิชา การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๕. รายวิชา การมืองกับการปกครองของเทย
๖. รายวิชา ทฤษฎีการมือง
๗. ลกาภิวัตน์กับการมืองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นางสาวปานวลัย ศรีรามละนางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิร, (๒๕59). นิสิตมีส่วนร่วม฿นกิจกรรมของมหาวิทยา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐. ๒๕๖๐. . ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ศึ ก ษาศาสตร์ วิ จั ย . ครั้ ง ที่ ๔(น. ๘๒-๘๓). ปั ต ตานี :วิ ท ยาขตปั ต ตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พนมพร ทพสาร์ละนางสาวปานวลัย ศรีราม. กบฏ รศ.๑๓๐ .(๒๕59). บทความวิชาการ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย . ครั้งที่ ๔(น. ๑๒๗-๑๒๘). ปัตตานี :วิทยาขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

๓๑๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวภมรรัตน์ นามสกุล ชุมภูประวิร อายุ ๓๐ ปี
กิดวัน อังคาร ที่ ๖ ดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ๙๐๙๘ ๐๐๑๘๖ ๔๗ ๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา ทคนลยีอุตสาหกรรมครื่องรือน มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๓/๒๕๕๘ มีผล
ตั้งต่วันที่ ๒๘ ดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
๒.รายวิชา ศาสนากับการมือง
๓.รายวิชา การมืองกับการปกครองของเทย
๔.รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๕.รายวิชา ทฤษฎีการมือง
๖.รายวิชา การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิรละนายวีรศักดิ์ บุญญดิษฐ์ , (๒๕๕๙). สภาพการดานินงานการจัดการศึกษา
บบพหุวัฒนธรรมของพนักงานครูสังกัดรงรียนทศบาลมืองปัตตานี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย. ครั้งที่ ๔ (น. ๑๘๒-๑๘๔). ปัตตานี :วิทยาขตปัตตานี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
นางสาวปานวลัย ศรีรามละนางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิร, (๒๕๖๐). นิสิตมีส่วนร่วม฿นกิจกรรมของมหาวิทยา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย.ครั้งที่ ๔(น. ๘๒-๘๓). ปัตตานี :วิทยาขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

๓๑๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูปลัดวัชรพงษ์ ฉายา วชิรปญฺญ นามสกุล ปล้องขัน อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๘
กิดวัน พุธ ที่ ๓ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ๕๓๐๕ ๐๐๐๕๔ ๐๕ ๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๔๗ / ๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
๓. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๔. การมืองการปกครองของเทย
๕. ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺญ. (๒๕๕๘), ธรรมาภิบาลนายจ้างตามนวพระพุทธศาสนา. ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๗๗๘-๗๘๗).
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวิจิตรธรรมชติ ฉายา ชติธมฺม นามสกุล ร่อนทอง
อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๔๐
กิดวัน อังคาร ที่ ๗ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๗๓๐ ๕๒ ๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา ...สถาบัน ..พ.ศ ..
ปริญญาท สาขา M.A.(Politics) สถาบัน University of Poona, India พ.ศ.๒๕๓๐
ปริญญาตรี สาขา มานุษยสงคราะห์ศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๑ / ๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๕ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ
๓. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๕. พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๖. สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
๗.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
พระครูวิจิตรธรรมชติ. (๒๕๕๘), นวคิดภาวะผู้นาตามหลักพรหมวิหารธรรม . ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๘๒๖-๘๓๒). น่าน : วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระปลัดวัชรพงษ์ ฉายา วชิรปญฺญ นามสกุล ดวงมือง อายุ ๒๙ ปี พรรษา ๙
กิดวัน สาร์ ที่ ๑๕ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๕๕๐๑-๐๐๐๕๔-๒๕-๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน
มหาวิทยาลัยชียง฿หม่
ปริญญาท สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาหง
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๕ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๐
๑๖๑ / ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒. มนุษย์กับสังคม
๓. พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๔. พระพุทธศาสนากับสังคมสงคราะห์
๕. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺญ. (๒๕๕๘), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสังคมดย฿ช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๑๔๗๐-๑๔๗๙.). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๒๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.วรปรัชญ์ นามสกุล คาพงษ์ อายุ ๓๙ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๕๕๑๑-๐๐๐๒๔-๑๑-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๐๐/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๔. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๕. กฎหมายทั่วเป
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
วรปรัชญ์ คาพงษ์. (๒๕๕๘), หลักสุจริต : การบริหารจัดการที่ดี. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๘๑๔-๘๒๕). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๒๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ .นายประสิทธิชัย นามสกุล มหายศ อายุ ๓๒ ปี
กิดวัน สาร์ ที่ ๗ ดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๕๒๐๘๐๐๐๐๑๑๗๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา สถาบัน
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่. ๕๑/๒๕๕๙ .
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. อาซียนศึกษา
๒. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
๓. การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ประสิทธิชัย มหายศ. (๒๕๕๘), ทุนพระพุทธศาสนา฿นอาซียนกับการพัฒนามนุษย์. ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ (น. ๗๘๘-๗๙๗). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๒๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
***********************************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผศ.ดร. อนันต์ นามสกุล อุปสอด อายุ ๔๐ ปี
กิดวันอังคารที่ ๒๕ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๖๓๐๖-๐๐๑๖๖-๔๑-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๔๙
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่. ๔๑๓/๒๕๕๑
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๓ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๒. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ
๔. ความรู้ บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๕. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๖. ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา

๓๒๓
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร. Administrative Structure of Thai sangha organization under the
monarchy and politics, วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน
๒๕๕๗. น. ๑๐๑-๑๑๘.
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร.. (๒๕๕๖) มนุษยสัมพันธ์ชิงพุทธบูรณาการพื่อการพัฒนาองค์การ. วารสาร
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖), หน้า ๓๕-๕๒.
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร.. (๒๕๕๗) การปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมเทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง.
ปีที่ ๒ ฉบับที่๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗. น. ๒๖-๔๕.
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร. . (๒๕๕๕).การบริหารจัดการความอิจฉา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง, ปีที่ ๒
ฉบับที๒่ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕. น. ๑๕-๒๔
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร. รัฐศาสตร์ตามแนวพรพุทธศาสนา. ลาปาง : บอยการพิมพ์ ๓๓, ๒๕๕๘, ISBN:
978-616. จานวน ๑๘๕ หน้า.

๓๒๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
***********************************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์ เก่าศิริ
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกรัชต์ นามสกุล ก่าศิริ
อายุ ๖๔ ปี
กิดวัน
จันทร์ ที่ ๑๗ ดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน.
๓-๕๒๙๙-๐๐๐๐๒-๕๔-๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์การละคร) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมด็จจ้าพระยา พ.ศ.
๒๕๑๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่. ๓๔๑/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. การมืองการปกครองเทย
๓. หตุการณ์ปัจจุบันการมืองเทย
๔. การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๕. สัมมนาปัญหาการมืองการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
กนกรัชต์ ก่าศิริ, ผศ. (๒๕59). คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลาปาง,
2559
กนกรัชต์ ก่าศิริ, ผศ. (๒๕60). พุทธทายาทกับสังคมเทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. น. ๘๖-๑๐๐.

๓๒๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
***********************************

ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายธีระวัฒน์ นามสกุล ก้วลังกา อายุ ๖๑ ปี
กิดวันศุกร์ที่ ๒๑ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๕๒๑๐-๐๐๕๖๔-๙๓-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประทศ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ริ่มปฏิบัติหน้าที่
ตั้งต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง
๒. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๔. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๕. พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง
๖. พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ธีระวัฒน์ ก้วลังกา. (๒๕59) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม฿นประทศเทย : จุดข็งละจุดอ่อน. วารสารวิทยาลัย
สงฆ์นครลาปาง. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖. น. ๑๒๒-๑๓๑.

๓๒๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
***********************************
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวชลิดา นามสกุล ย้มศรีสุข อายุ ๒๗ ปี
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๘ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน. ๑-๔๔๙๙-๐๐๑๙๒-๗๘-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ (สุขศึกษา) สถาบัน วิทยาลัยครูลาปาง
พ.ศ.๒๕๕๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่. ๙/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๙ ดือน. มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ปรัชญาการมือง
๒. ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ชลิดา ย้มศรีสุข. (๒๕59) พุทธทายาทกับสังคมเทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง, ปี๖ ฉบับที่๑
มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐. น. ๕๖-๗๓.
ชลิดา ย้มศรีสุข, นวคิดลัทธิบริภคนิยม฿นท้องถิ่นละล่มสลายของท้องถิ่น. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปาง. ปี ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙, น. ๑๐๑-๑๒๑

๓๒๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
***********************************

อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวอณิษฐา นามสกุล หาญภักดีนิยม อายุ ๒๙ ปี
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน. ๑-๕๒๙๙-๐๐๓๑๙-๒๗-๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยชียง฿หม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๙ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
ป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจารายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๒. หตุการณ์ทางการมืองเทย฿นปัจจุบัน
๓. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๔. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๕. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อณิษฐา หาญภักดีนิยม. (๒๕๕๘) บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการปิดบ่อนคาสิน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปาง. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘. น. ๓๔-๕๑.
อณิษฐา หาญภักดีนิยม.(๒๕๖๐) ภาวะความป็นผู้นาของกานัน ผู้฿หญ่บ้าน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง.
ปี๒ ฉบับที๑่ มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๐. น. ๓๘-๕๕.

๓๒๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
***********************************
พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี, ดร. (เดชจักร์บดินทร์)
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหากฤษณ์ธนินต์ ฉายา สฏฺฐมธี นามสกุล ดชจักร์บดินทร์ อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๕
กิดวันศุกร์ ที่ ๑๗ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๖๑๑-๐๐๐๒๓-๕๐-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา Ph.D. (Politics & Public Administration) สถาบัน University of Pune, India พ.ศ.
๒๕๕๗
ปริญญาท สาขา รป.ม. (นยบายสาธารณะ) สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ พ.ศ. ๒๕๔๘
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖
ปรียญธรรม ป.ธ.๙ สานักรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๔๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๗๓/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก
๒. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๔. ๔๐๑ ๓๑๑ การมืองการปกครองปรียบทียบ
๕. ๔๐๑ ๓๑๒ การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๖. ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)๑. งานวิจัย
Phramaha Yanakrit Chakbodin. (2014). Organization Development of Thai Sangha in the Age of
Globalization. NIDA Case Research Journal. Volume 6 Number 1. Bangkok :
National Institute of Development Adminitstration. January-June 2014. ISSN : 1906
3865, PP. 137-151.

๓๒๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
***********************************
พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล (รอดทะยอย)
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระ฿บฎีกาพงษ์ศักดิ์ ฉายา ขนฺติพล นามสกุล รอดทะยอย อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๓๖
กิดวันจันทร์ ที่ ๒๑ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๗๔๐๑-๐๐๘๒๙-๐๔-๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา ร.ม.รัฐศาสตร์ (สหวิทยาการพื่อพัฒนาท้องถิ่น) สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๓ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ๔๐๑ ๔๑๖ ระบียบวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
๓. ๔๐๑ ๓๒๘ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๔. ๒๐๓ ๓๐๗ รัฐศาสตร์บื้องต้น
๕. ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
๑. หนังสือ/ตารา
พระ฿บฎีกาพงษ์ศักดิ์ รอดทยอย (๒๕๕๙). วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย. ฉะชิงทรา : ดอะ ม
ดอร์น ซิสต็ม ออฟซท จากัด. กันยายน ๒๕๕๙. ISBN : 978-616-300-377-8 จานวน
๒๙๗ หน้า.

๓๓๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
***********************************
นายหฤทัย คาเม้า
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายหฤทัย ฉายา - นามสกุล คาม้า อายุ ๔๓ ปี พรรษา กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๔๑ ๐๕๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา M.A.(Politics) สถาบัน University of Pune พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. ๔๐๑ ๓๐๓ อาซียนศึกษา
๓. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองกับการปกครองของเทย
๔. ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตร์ตามนวพุทธศาสนา
๕. ๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหารงาน
๖. ๔๐๖ ๔๑๘ พระสงฆ์กับภาวะผู้นา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
๑. หนังสือ/ตารา
หฤทัย คาม้า (๒๕๕๙). การเมืองกับการปกครองของไทย Thai Politics and Government. ฉะชิงทรา :
บริษัท ดอะ มดอร์น ซิสต็ม ออฟซท จากัด. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙. ISBN : 978-616300-276-1, จานวน ๒๑๒ หน้า.

๓๓๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
*************************
นายศิลปะ หินไชยศรี
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายศิลปะ นามสกุล หินเชยศรี อายุ ๔๗ ปี
กิดวันสาร์ ที่ ๑๘ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสประจาตัวประชาชน ๓๔๔-๐๘๐๐๐-๕๒๗๔๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท /M.A. สาขา Sociology
สถาบัน Banaras Hindu University, India
พ.ศ. ๒๕๔๒
ปริญญาท /M.A. สาขา Political Science สถาบัน Banaras Hindu University, India
พ.ศ. ๒๕๔๓
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗
ปรียญธรรม ป.ธ. ๗
สานักรียนวัดบวรนิวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๖/๒๕๕๗ มีผลตั้งต่วัน
ที ๗ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๒๓๒ พรรคการมืองละกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๒. ๔๐๑ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
๓. ๔๐๑ ๓๒๗ ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
๑. หนังสือ/ตารา
ศิลปะ หินเชยศรี (๒๕๕๘). ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English. ฉะชิงทรา : ดอะ มดอร์น ซิสต็ม ออฟ
ซท จากัด. ตุลาคม ๒๕๕๘. ISBN : 978-616-382-661-9 จานวน ๓๕๐ หน้า

๓๓๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
***********************************
นายชัยวิวัฒน์ ลาไป
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายชัยวิวัฒน นามสกุล ลาเป อายุ ๖๔ ปี
กิดวัน สาร์ ที่ ๑ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๑๐ ๓ ๐๐๘๗๕ ๘๕ ๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๔๖
ปริญญาตรี สาขา ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
สถาบัน วิทยาลัยครูจันทรกษม พ.ศ. ๒๕๓๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๘๖ /๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๘ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. ๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๔. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๕. ๔๐๑ ๓๐๒ พรรคการมืองกลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๖. ๔๐๑ ๔๓๔ สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
๑. หนังสือ/ตารา
ชัยวิวัฒน ลาเป (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ . ฉะชิงทรา : ดอะ มดอร์น ซิสต็ม ออฟซท จากัด.
ISBN : 978-616-300-275-4, จานวน ๒๐๔ หน้า.

๓๓๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอุดมปัญญาภรณ์ ฉายา สณฺหวฑฺฒน นามสกุล จันหลือง อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๒๓
เกิดวันจันทร์ที่ ๑๙ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๕๐๕๐๐๑๗๒๒๙๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขา ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พ.ศ.๒๕๔๕
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (การสอนสังคม) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขต
ขอนก่น พ.ศ. ๒๕๔๒
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๙/๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๓๐๙ การวางผนละการควบคุมการบริหาร
๒. ๔๐๖ ๔๑๖ การสังคมสงคราะห์นวพุทธ
๓. ๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์นวพุทธ
๔. ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๕. ๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระอุดมปัญญาภรณ์. (๒๕๕๙) บทบาทพระสงฆ์กับการสงคราะห์ชุมชนศรีสะกษ. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๒๔๗-๒๕๗) .
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๓๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสิริคณาภิรักษ์ ฉายา สิริปญฺญ นามสกุล วงษ์มณี อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๓๙
กิดวันศุกร์ที่ ๑๐ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๓๐๒๐๐๐๐๓๘๑๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๗๖/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒. ๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓. ๔๐๑ ๓๒๒ หตุการณ์ปัจจุบันทางการมืองเทย
๔. ๔๐๑ ๔๒๐ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๕. ๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสิริคณาภิรักษ์, ชุมพล ศรีราตรี. (๒๕๕๙) พระสังฆาธิการกับการตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาซียน.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓.
(น. ๒๕๘-๒๖๘.) . ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๓๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสมุห์สราวุฒิ ฉายา อาสภ นามสกุล งาหอม อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๑๔
กิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ดือน มษายน พ.ศ.๒๕๑๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๓๑๐-๐๑๒๑๔-๓๔-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๙/๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการปกครอง
๒. ๔๐๑ ๓๑๓ การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๓. ๔๐๑ ๔๑๘ ระบบราชการเทย
๔. ๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๕. ๔๐๑ ๓๑๒ การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทย
๖. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองการปกครองของเทย
๗. ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปัญหาทางการมืองการปกครองของเทย
๘. ๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๙.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระสมุห์ศราวุฒิ อาสภ , นายชุมพล ศรีราตรี บทความทางวิชาการ รื่อง การอยู่ร่วมกัน฿นมิติทางวัฒนธรรมสี่
ผ่าเทยศรีสะกษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๒๗๗-๒๘๙) . ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

๓๓๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสมปอง นามสกุล ทิพย์สมบัติ อายุ ๔๘ ปี
กิดวันพุธที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๓๐๓๐๑๐๘๕๓๐๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา ร.ม. รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. จริยศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๙/๒๕๕๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๒. ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. ๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๕. ๔๐๑ ๓๑๒ การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๖. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองกับการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สมปอง ทิพย์สมบัติ. (๒๕๕๙) ผู้นาหมู่บ้าน(ผู้฿หญ่บ้าน)กับการบริการประชาชน. ฿นการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๒๖๙-๒๗๖).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หนังสือ/ตารา
สมปอง ทิพย์สมบัติ ละคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๘) , พระไตรปิฎกศึกษา.
กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ISBN:978-974-364-855-7. จานวน
๒๓๗ หน้า
สมปอง ทิพย์สมบัติ ละคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๙ ),พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครอง. กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ISBN:978616-300-266-2 .จานวน ๒๔๘ หน้า

๓๓๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายชุมพล นามสกุล ศรีราตรี อายุ ๓๙ ปี
กิดวันอังคารที่ ๒๔ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๓๓๑๐-๐๑๒๐๖-๕๑-๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๒. ๔๐๑ ๓๑๑ การมืองการปกครองปรียบทียบ
๓. ๔๐๑ ๓๑๐ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๔. ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนาการมืองการปกครอง
๕. ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูสิ ริคณาภิรั กษ์, นายชุมพล ศรีราตรี (๒๕๕๙). พระสังฆาธิการกับการตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาซียน. ฿นการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน.
ครั้งที่ ๓. (น. ๒๕๘-๒๖๘). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
พระสมุห์ศราวุฒิ อาสภ, ชุมพล ศรีราตรี (๒๕๕๙). การอยู่ร่วมกัน฿นมิติทางวัฒนธรรมสี่ผ่าเทยศรีสะกษ. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น.
๒๗๗-๒๘๙). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๓๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.สุทธิพันธ์ นามสกุล อรัญวาส อายุ ๕๑ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๒๕ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๕๐๑-๐๐๘๒๙-๘๓-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาอก สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
สถาบัน ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ วข.ขก.๒๕๕๗/๑๐๑
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอนสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วเป
๒. ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา
๓. ๔๐๑ ๓๑๔ อาซียนศึกษา
๔. ๔๐๑ ๓๑๕ ระบียบวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑
๕. ๔๐๑ ๔๑๖ ระบียบวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
๖. ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สุทธิพันธ์ อรัญญวาส.(๒๕๕๗) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวินัยจราจรของนักรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดร้อยอ็ด. ฿น
การประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓.
(น. ๔๕๗ -๔๖๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สุทธิพันธ์ อรัญญวาส.(๒๕๕๘) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่
๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘. น. ๑๙๗ – ๒๐๗

๓๓๙
สุทธิพันธ์ อรัญญวาส.(๒๕๕๙) รูปบบการกล่อมกลาทางสังคมสู่วิถีความป็นประชาธิปเตยของชุมชน
รัฐ-บ-ว-ร ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง (ร้อยอ็ด ขอนก่น กาฬสินธุ์). วารสารรมยสาร
ฉบับปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มษายน ๒๕๕๙. น. ๑๑๒ -๑๒๘
Pol. Sen.Sgt.Maj. Dr.Arunyawas Suthiphan.(2559) The Role of monks in Thailand for AIDS
Relief. Academic Article. NIC 2016 The 3rd National Conferences 2016
Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society
Mahachulalongkronrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, 28 Mach 2016.
No.1, PP.51–62.
สุทธิพันธ์ อรัญญวาส (๒๕๖๐) การทางานองค์กรภาครัฐยุคเทยลนด์ ๔.๐ ฿นมิติระบบ อิล็กทรอนิกส์กับการ
บริหารงานละการ฿ห้บริการสู่ภาคประชาชน . ในการประชุมระดับชาติ. ครั้งที่ ๔. (น. ๒๒๕๒ ๒๒๖๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๔๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
***********************************

พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี/สลางสิงห์
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาเทยน้อย ฉายา ญาณมธี นามสกุล สลางสิงห์ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๐
กิดวัน อังคาร ที่ ๔ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๔๙๐๕-๐๐๐๒๐-๔๒-๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ถาบัน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ วข.ขก.๒๕๕๗/๐๙๙
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบในรายวิชา
(๑.) ๔๐๗ ๔๓๒ ธรรมาภิบาลตามนวพุทธศาสนา
(๒.) ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมละการมือง
(๓.) ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
(๔.) ๔๐๖ ๓๒๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการทางาน
(๕.) ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมละการมือง
(๖.) ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
(๗.) ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระมหาเทยน้อย ญาณมธี.(๒๕๕๙) บทบาทการสร้างชุมชนสีขียวพื่อสริมสร้างสุขภาวะบบองค์รวมก่
ชุมชนของพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ร้อยอ็ด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการ
วิจั ย เพื่ อ พั ฒนาสั งคมให้ยั่ ง ยืน . ครั้ ง ที่ ๓. (น. ๓๗๙ – ๓๘๖). ขอนก่น : วิ ท ยาขตขอนก่ น .
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาเทยน้อย ญาณมธี.(๒๕๖๐) การทางานองค์กรภาครัฐยุคเทยลนด์ ๔.๐ ฿นมิติระบบ อิล็กทรอนิกส์
กับการบริหารงานละการ฿ห้บริการสู่ภาคประชาชน .ในการประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ ๔.
(น. ๒๒๕๒ -๒๒๖๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๔๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
***********************************

สยามพร พันธไชย
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ สยามพร นามสกุล พันธเชย อายุ ๔๓ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ ดือน พฤษภาค พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๕-๔๕๐๕-๐๐๐๔๗-๙๓-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๐๘ /๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑. วิชาปรัชญาสังคมละการมือง
๒. วิชารัฐศาสตร์฿นพระเตรปิฎก
๓. วิชาหลักการฝึกอบรมละการประชุม
๔. วิชาการบริหารการพัฒนา
๕. วิชาการบริหารงบประมาณการงินละการคลัง
๖. วิชาทฤษฎีละพฤติกรรมองค์การ
๗. วิชาพุทธธรรมกับสังคมเทย
๘. วิชาทฤษฎีว่าด้วยการมืองละสังคม
๙. วิชาการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๑๐. วิชาทฤษฎีละพฤติกรรมองค์การ
๑๑. วิชาหตุการณ์ปัจจุบันการมืองเทย

๓๔๒
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สยามพร พันธเชย.(๒๕๕๘) หลักพุทธบูรณาการครื่องมือครอง฿จคนของผู้บริหารยุค฿หม่. วารสารธรรม
ทรรศน์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘). น. ๑๕๓ -๑๖๕
สยามพร พันธเชย. (๒๕๖๐) ความจาป็น฿นการ฿ช้มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๔. (น. ๒๖๖๗ –
๒๖๗๗). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๔๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
***********************************

วันทณีย์ พรรณศรี
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางวันทณีย์ นามสกุล พรรณศรี อายุ ๔๑ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๕ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๕๙๙-๐๐๓๑๔-๓๘-๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา ร.ม.(รัฐศาสตร์)
สถาบัน ม.ราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐
ปริญญาตรี สาขา ค.บ.(ชีววิทยา)
สถาบัน ม. มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๐
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๓๑/๒๕๕๐
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.๔๐๖ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ
๒.๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓. ๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนทศพื่อการจัดการ฿นการบริหารรัฐกิจ
๔. ๐๐๐ ๑๐๗ ทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
วันทณีย์ พรรณศรี.(๒๕๕๙) การก้เขความขัดย้งทางการมืองตามนวพุทธ. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๓๘๗ – ๓๙๖).
ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วันทณีย์ พรรณศรี, อดิศร ปราสารทอง. (๒๕๖๐) ภาวะผู้นา฿นศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านนวคิดทฤษฎีของอิมมานู
อิล คานท์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน. ครั้งที่ ๔. (น. ๒๗๐๘ – ๓๗๑๘). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

๓๔๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
***********************************

อดิศร ปราสารทอง
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายอดิศร นามสกุล ปราสารทอง อายุ ๓๖ ปี
กิดวัน อาทิตย์ ที่ ๒๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๔๓๐๔-๐๐๑๕๑-๒๔-๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
ปริญญาท สาขา ร.ม. สหวิทยาการพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘
เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ วข.ขก.๒๕๕๖/๑๑๖
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามนวพุทธศาสนา
๒. ๔๐๖ ๔๑๘ การจัดการทรัพยากรมนุษย์นวพุทธ
๓. ๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔. ๔๐๑ ๔๐๕ พุทธธรรมกับการบริหาร
๕. ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนทศพื่อการจัดการภาครัฐ
๖. ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อดิศร ปราสารทอง (๒๕๕๗) ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประพณีสองฝั่งขง, ในการประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้ง
ที่ ๑. (น. ๓๕๑ – ๓๖๑). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
วันทณีย์ พรรณศรี, อดิศร ปราสารทอง. (๒๕๖๐) ภาวะผู้นา฿นศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านนวคิดทฤษฎีของอิมมานู
อิล คานท์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน. ครั้งที่ ๔. (น. ๒๗๐๘ – ๓๗๑๘). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

๓๔๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.มนตรี นามสกุล วรภัทรทรัพย์ อายุ ๕๕ ปี
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๑๐ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๗๐๐๗ ๐๐๓๘๓ ๘๕ ๗
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๒๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่
วันที่ ๑๕ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑. รายวิชา สถิติละการวิจัย
๒. รายวิชา การมืองการปกครองปรียบทียบ
๓. รายวิชา คณิตศาสตร์บื้องต้น
๔. รายวิชา กฎหมายทั่วเป
๕. รายวิชา ระบอบประชาธิปเตยปรียบทียบ
๖. รายวิชา กฎหมายอาญา
๗. รายวิชา กฎหมายลักษณะพยาน
๘. รายวิชา กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
มนตรี วรภัทรทรัพย์.(๒๕๕๘) .Safety First : กระบวนการสร้างความปลอดภัยภาย฿นวัด. ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๒๑๙-๒๒๙).
น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๔๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายวรวุฒิ นามสกุล มูลตรีอุตร์ อายุ ๖๑ ปี
กิด วัน พุธ ที่ ๘ ดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๙๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๑๗ ๐๐๔๙๘ ๙๕๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา การมืองละการปกครอง (Department of Politics and Public Administration)
สถาบัน University of Poona พ.ศ.๒๕๒๖
ปริญญาตรี สาขา บริหารการศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่
วันที่ ๑๕ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒.รายวิชา อาซียนศึกษา
๓.รายวิชา การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๔.รายวิชา สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๕.รายวิชา ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๖.รายวิชา หตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
วรวุ ฒิ มู ล ตรี อุต ร์ .(๒๕๕๘) .พุท ธธรรมกั บ การก้ ปั ญ หา/วิก ฤตสั ง คมเทย. ในการประชุ มวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ภู มิศ าสตร์ เ ชิ งวั ฒ นธรรมในพระพุท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗ (น. ๓๗๔-๓๘๒). น่ า น :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๓๐-๒๓๕.

๓๔๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวภัคสิริ นามสกุล อนิหน อายุ ๓๑ ปี
กิด วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ๗๔๐๓ ๐๐๐๑๗ ๕๘ ๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่
วันที่ ๑๕ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชาทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.รายวิชารัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.รายวิชาระบบราชการเทย
๔.รายวิชาพื้นฐานคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ
๕.รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นสูง
๖.รายวิชาความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ภัคสิริ อนิหน (๒๕๕๘) . กฎอัยการศึก : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ . ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๒๓๖-๒๔๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๔๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายบุญจิระ นามสกุล บุญปัญญา อายุ ๖๙ ปี
กิด วันอังคาร ที่ ๑๗ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๗๐๐๕ ๐๐๘๔๒ ๔๕ ๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา มนุษยศาสตร์ละสังคมวิทยา(Anthropology & Sociology) University of Poona พ.ศ.
๒๕๒๑
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์สังคมสงคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๙
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่
วันที่ ๑๕ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา การปกครองคณะสงฆ์เทย
๒.รายวิชา การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.รายวิชา ปรัชญาบื้องต้น
๔.รายวิชา นวความคิดทางการมืองเทย
๕.รายวิชา มนุษย์กับสังคม
๖.รายวิชา พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ละการลือกตั้ง
๗.รายวิชา ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
บุญจิระ บุญปัญญา (๒๕๕๘). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ Introduction to Political Science.
ชียง฿หม่ : รงพิมพ์พรพิพัฒน์ หจก. พ.ศ.๒๕๕๙, ISBN : 9786163615497 จานวน ๒๗๙ หน้า.

๓๔๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสมชาย นามสกุล ชูมือง อายุ ๔๑ ปี
กิด วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๑๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๘๐๑๒ ๐๐๗๙๒ ๓๒ ๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา สังคมวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งต่
วันที่ ๑๕ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รับผิดชอบการสอน฿นรายวิชา
๑.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา
๒.รายวิชา วิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.รายวิชาพระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๔.รายวิชา วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
๕.รายวิชา ศาสนาทั่วเป
๖.รายวิชา ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑
๗.รายวิชา การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๘.รายวิชา สถาบันทางการมืองละรัฐธรรมนูญ
๙.รายวิชา การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สมชาย ชูมือง.(๒๕๕๘). นวน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นเทยหลังรัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรเทย พ.ศ.
๒๕๕๙. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่
๗ (น. ๒๔๔-๒๕๐). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร ชื่อ นายสมุทร นามสกุล สงวนสิน อายุ ๖๗ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ ดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๑ ๔๐๒๓๙ ๒๔ ๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.๒๕๓๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓ / ๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๕ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
๑. ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วเป
๒. ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง
๓. ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา
๔. ๔๐๑ ๔๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
สมุทร สงวนสิน. (๒๕๕๙). กฎหมายที่ควรรู้กี่ยวกับระบบศาลเทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๖๑๙ – ๖๒๐). ขอนก่น : วิทยา
ขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมุทร สงวนสิน. (๒๕๖๐). นวนยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ์ ". ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔. (น. ๒๘๑๕ – ๒๘๒๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พ.ต.ท.ชุมพล นามสกุล พ็งศิริ อายุ ๖๘ ปี
กิดวันที่ 9 ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๓๐๑๔๐๑๑๑๙๓๐๑๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๔๓
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ.๒๕๓๖
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน จานวน ๗ ปี
๑. ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วเป
๒. ๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๓. ๔๐๑ ๓๑๔ ระบบประชาธิปเตยปรียบทียบ
๔. ๔๐๑ ๓๑๖ ระบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ชุมพล พ็งศิริ, พ.ต.ท. (๒๕๕๙) บทบาทของพระสงฆ์ที่คลื่อนเวทางการมือง฿นช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ผ่าน
นวคิดรัฐศาสตร์ตามนวทางพุทธศาสตร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให้ ยั่ ง ยื น . ครั้ ง ที่ ๓. (น. ๖๖๑ – ๖๗๕). ขอนก่ น : วิ ท ยาขตขอนก่ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชุมพล พ็งศิริ, พ.ต.ท. (๒๕๖๐) บทบาทละภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการ฿นศตวรรษที่ ๒๑. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. (น. ๒๑๙๙ – ๒๒๐๖). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
***********************************
ชื่อ พล.ต.ดร. ณรัฐ นามสกุล สวาสดิ์รัตน์ อายุ ๖๖ ปี
กิด วันพฤหัสบดีที่ ๕ ดือน มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๘๐๐๙ ๐๐๔๔๘ ๓๓ ๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์
สถาบัน วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๓๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓ / ๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๕ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
๑. ๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒. ๔๐๑ ๓๑๓ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๓. ๔๐๑ ๔๔๐ สันติวธิ ีละสมานฉันท์นวพุทธ
๔. ๔๐๑ ๔๒๓ อาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ พลตรี ดร. (๒๕๕๙). การพัฒนาภาวะผู้นาชุมชนตามหลักพุทธธรรมต่อการปัองกันทุจริต฿น
จังหวัดชัยภูมิ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน. ครั้งที่ ๓. (น. ๗๓๑ – ๗๔๓). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ พลตรี ดร. (๒๕๖๐). การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม . ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔. (น. ๒๖๕๑ – ๒๖๖๖). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายชวัลวิชญ์ นามสกุล ชื้อทอง อายุ ๕๕ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๖๕๐๑ ๐๑๒๑๗ ๒๖ ๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
สถาบัน ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี
สาขา ภาษาอังกฤษ
สถาบัน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๐
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๑๗/ ๒๕๕๖๐
มีผลตั้งต่วันที่ ๕ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
๑. ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒. ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วเป
๓. ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. ๔๐๑ ๔๒๘ ศาสนากับการมือง
๕. ๔๐๑ ๓๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
ชวัลวิชญ์ ชื้อทอง. (๒๕59). หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์฿นยุค 4.0. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๔. (น. ๒๑๔๙ – ๒๑๖๔). ขอนก่น : วิทยาขตขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

๓๕๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายนิติพันธ์
ฉายา - นามสกุล อินทชติ อายุ ๖๙ ปี
กิดวันที่ ๑๖ ดือน มิถุยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๒๔๐๕๐๐๒๘๒๕๗๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๑๗ / ๒๕๖๐
มีผลตั้งต่วันที่ ๕ ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
๑. ๐๐๐ ๑๐๓ การมืองการปกครองของเทย
๒. ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตร์ตามนวพุทธ
๓. ๔๐๑ ๓๑๓ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
นิติพันธ์ อินทชติ. (๒๕59). นวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านละชุมชนมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. (น. c-๗๒๐ – c-๗๒๙). ขอนก่น : วิทยาขต
ขอนก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ อาจารย์ธนนันท์
นามสกุล คุ้มถิ่นก้ว
อายุ ๕๔ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๐๒๑-๐๑๒๘๐-๐๘-๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. วิชารัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๒. วิชาการปกครองคณะสงฆ์เทย
๓. วิชาสัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๔. วิชาพระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๕. วิชาการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๖. วิชาระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์๑
๗.
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ธนนันท์ คุ้มถิ่นก้ว. (๒๕๕๘). ความรุนรงทางการมือง. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๗๖๘-๑๗๘๒). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง
……………………………………………..
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุทัยนิติธรรม,ดร. นามสกุล มหามนตรี อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๒๐
กิดวันจันทร์ ที่ ๒๙ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๕๐๙๙๐-๐๑๕๘-๗๒-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา การมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
วิชากฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
วิชาทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วิชาความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาพระสุตตันตะปิฎก
วิชากฎหมายทั่วเป
วิชากฎหมายอาญา
วิชาธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
วิชาการปกครองคณะสงฆ์เทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
พระครูอุทัยนิติธรรม. (๒๕๕๘). ปัญหาทางกฎหมาย฿นการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดละศาสนสมบัติกลาง.
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗
(น. ๖๐๗-๖๑๖). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานหน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
……………………………………………………….
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.อาษา นามสกุล ศรีประวัติ
อายุ ๕๕ ปี
กิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑ ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๖๐๓๐-๐๙๗๕-๒๕-๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาท สาขา สังคมศาสตร์พื่อการพัฒนา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราเพพรรณี
พ.ศ.๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๔๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
วิชาสถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
วิชาประวัติพระพุทธศาสนา
วิชาการมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
วิชามนุษย์กับสังคม
วิชาพระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
วิชาพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
วิชาสัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
วิชารัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
วิชาทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อาษา ศรี ประวัติ. (๒๕๕๘). พระพุทธศาสนากับประชาธิปเตย. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๖๐๘-๑๖๑๕). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานหน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
……………………………………………………….
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ อาจารย์อนก
นามสกุล ณ ชียง฿หม่
อายุ ๕๐ ปี
กิดวัน อังคาร ที่ ๒๖ ดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๒๐๐๗๐-๐๐๗๔-๔๒-๕
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
วิชาศรษฐศาสตร์฿นชีวิตประจาวัน
วิชางานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
วิชาการมืองการปกครองปรียบทียบ
วิชาหตุการณ์ลกปัจจุบัน
วิชาการมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
วิชารัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
วิชาการมืองกับการปกครองของเทย
วิชาความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
วิชาอาซียนศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อนก ณ ชียง฿หม่. (๒๕๕๘). รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๔๙๐-๑๕๐๒). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๕๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง
……………………………………………………………..
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ อาจารย์ศิริพร
นามสกุล จบศรี
อายุ ๔๘ ปี
กิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๖๒๐๒-๐๐๒๐๖-๙๒ ๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๓๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. วิชาความรู้บื้องทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒. วิชาการมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นของเทย
๓. วิชาวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๔. วิชาระบบราชการเทย
๕. วิชาหตุการณ์ปัจจุบัน฿นการมืองเทย
๖. วิชาลกกับสิ่งวดล้อม
๗. วิชาวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๘. วิชาความรู้บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
ศิริพร จบศรี. (พฤศิกายน ๒๕๕๘).การมีส่วนร่วมทางการมืองของประชาชน฿นระบอบประชาธิปเตย. ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗
(น. ๑๗๘๓-๑๗๙๕). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (24)
************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสุภัทรกิจจานุการ (สิงห์น้อย) นามสกุล พิมพา อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๘
กิดวัน สาร์ ที่ ๔ ดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๒๐๐๑ ๐๑๐๖๗ ๗๖ ๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา ศรษฐศาสตร์การมืองละการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา. พ.ศ.๒๕๕๕.
ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๘/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. การมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเทย
๓. ศาสนาทั่วเป
๔. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๕. พรรคการมือง กลุ่มผลประยชน์ ละการลือกตั้ง

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
พระครู สุ ภัท รกิ จ จานุ ก าร ( ๒๕๕๘ ) ขั นติ พื่ อการพั ฒ นาสั งคมเทย. ในการประชุม วิช าการระดั บ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๙๘๙ - ๙๙๙). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายฉัตรชัย นวพญา อายุ ๖๔ ปี
กิดวันอาทิตย์ ที่ ๘ ดือน มษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน. ๓ ๒ ๐๐๓๐๐ ๑๒๑๕ ๒๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
เด้รับต่งตั้งป็นอาจารย์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย คาสั่งที่ ๖๗๐/๒๕๕๘
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑ การมืองการปกครองปรียบทียบ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒ รัฐศาสตร์ตามนวพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓ การบริหารชุมชนละสิ่งวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔ การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละส่วนท้องถิ่นเทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๖ ปรัชญาการมืองบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๗ พระสงฆ์กับภาวะผู้นา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
ณรงค์ ชื้อบัวย็น, วรพจน์ ก้องสนาะ,ดร., ฉัตรชัย นวพญา.(๒๕๕๘). สังคมศาสตร์ป็นศาสตร์
หรือเม่. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๙๙ - ๑๖๐๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

๓๖๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อนาย วรพจน์ นามสกุล ก้องสนา อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๑
กิดวันพุทธ ที่ ๒๙ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๒๑๐๓๐๐๕๔๓๘๐๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาท สาขา การจัดการชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
เด้รับต่งตั้งป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๘/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ ดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗.
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. สถิติบื้องต้นละการวิจัย
๒. ศรษฐศาสตร์฿นชีวิตประจาวัน
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔. พุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๕. สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ
๖. อาซียนศึกษา
๗. รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๓๖๓
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
ณรงค์ ชื้อบัวย็น, วรพจน์ ก้องสนาะ, ฉัตรชัย นวพญา.(๒๕๕๘). สังคมศาสตร์ป็นศาสตร์หรือเม่. ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๙๙ ๑๖๐๗). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายพิรจักร ฉันทวิริยสกุล อายุ ๕๐ ปี
กิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๑๐๖๐๐๔๙๗๐๕๐๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน .มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
เด้รับต่งตั้งป็นอาจารย์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คาสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๕๕
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๒ พุทธศาสนากับการพัฒนาการมืองการปกครอง
๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
๔ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๕ การอนุรักษ์ละการจัดการพุทธศิลป์
๖ อาซียนศึกษา
๗ ระบบราชการเทย
๘ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
พิรจักษณ์ ฉันทวิริยสกุล (๒๕๕๘). อปริหานิยธรรมกับการพัฒนาชุมชน. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๙๗๙–๙๘๘). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสุขสรร ทองที อายุ ๔๒ ปี
กิดวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน๓๔๔๐๕๐๐๒๘๕๐๓๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
เด้รับต่งตั้งป็นอาจารย์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คาสั่งที่ 209/2555
มีผลตั้งต่วันที่ ๒๗ ดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ การวิคราะห์การมืองการปกครองของเทย
๒ การปกครองคณะสงฆ์เทย
๓ สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
๔ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๕ การอนุรักษ์ละการจัดการพุทธศิลป์
๖ อาซียนศึกษา
๗ พระพุทธศาสนากับการมืองการปกครอง
๘ นวความคิดทางการมืองเทย
๙ ระบบราชการเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
สุขสรร ทองที (๒๕๕๘). ศีล ๕ กับการสร้างสันติสุขของสังคมเทย.ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๙๖๗–๙๗๘). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๖

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุดมจติยารักษ์ ฉายา นรุตฺตม นามสกุล สาดงดช อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๒๘
กิดวัน สาร์ ที่ ๓๐ ดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๗๗๐๖-๐๐๐๗๘-๐-๕๐
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปหาต่า)
ปริญญาท สาขา Political Science สถาบัน Tilak maharashtravidyapeeth, India พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา English Literature. สถาบัน University of Pune, India พ.ศ. ๒๕๔๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒. วรรณคดีบาลี
๓. ตรรกศาสตร์บื้องต้น
๔. ปรัชญาการมืองบื้องต้น
๕. สันติวิธีละสมานฉันท์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระครูอุดมจติยารักษ์. ( ๒๕๕๘). องค์กรสงฆ์฿นสังคมการมืองร่วมสมัย : จุดยืน การปะทะสังสรรค์ ละการ
ประนี ป ระนอม. ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๘๖๒-๘๗๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พ.ต.อ.ดร.ณัฏฐ์พัชร์ ฉายา - นามสกุล ฆษิตลิศ อายุ ๕๐ ปี พรรษา
กิดวัน อังคาร ที่ ๓ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
๔-๑๖๐๖-๐๐๐๐๑-๑๓-๔

-

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปหาต่า)
ปริญญาอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๓๔
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. อาซียนศึกษา
๒. กฎหมายปกครอง
๓. กฎหมายทั่วเป
๔. นวคิดทางการมืองเทย
๕. กฎหมายอาญา
๖. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พ.ต.อ.ดร.ณัฏฐ์พัชร์ ฆษิตลิศ. ( ๒๕๕๘). อาซียน : ความสัมพันธ์กระสนิยมระหว่างประทศสมัย฿หม่. ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗
(น. ๑๖๗๖-๑๖๙๐). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๘

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ศิริพ็ญ นามสกุล สุดสนสง่า อายุ ๖๐ ปี พรรษา
กิดวัน จันทร์ ที่ ๙ ดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๗๐๐๑-๐๐๔๖๐-๕๓-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปหาต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิยาลัยรามคาหง พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วเป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.๒๕๔๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. หตุการณ์ปัจจุบันกับการปกครองของเทย
๒. คณิตศาสตร์บื้องต้น
๓. ระบบราชการเทย
๔. สถิติบื้องต้นละการวิจัย
๕. การมืองการปกครองส่วนภูมิภาคละท้องถิ่นเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ศิ ริ  พ็ ญ สุ ด สนสง่ า . (๒๕๕๘). ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น.๑๖๕๑-๑๖๖๓.). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๖๙

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายนพ ฉายา นามสกุล ฟื่องฟู อายุ ๖๕ ปี
กิดวัน อาทิตย์ ที่ ๓ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๒๒๕๔-๖๗-๓
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปหาต่า)
ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา มัธยมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๗
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประทศ
๒. ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๔. การมืองการปกครองปรียบทียบ
๕. การมืองกับการปกครองของเทย
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นพ ฟื่อ งฟู. (๒๕๕๘). ภั ย คุก คามรู ป บบ฿หม่ ละผลกระทบต่ อสั งคมเทย. ในการประชุ มวิ ชาการระดั บ
นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๖๖๔-๑๖๗๕.). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๗๐

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***************************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายอนุชา ฉายา - นามสกุล พละกุล อายุ ๓๐ ปี พรรษา กิดวัน ศุกร์ ที่ ๑๙ ดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๓๔๑๑-๐๐๐๙๒-๐๗-๘
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงเปหาต่า)
ปริญญาท สาขา การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอนุมัติ ๑๑๘/๒๕๕๙
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ศาสนากับการมือง
๒. งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. วิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการมืองเทย
๕. รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
๖. สถาบันการมืองละรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
อนุชา พละกุล. ความคิดห็นละพฤติกรรมชนชั้นกลางต่อประชาธิปเตยเทย. วารสารวิชาการมนุษยสังคม
ปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี. ปีที่ ๑๘. ฉบับที่ ๑.
มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ ISSN : 0859869X น. ๕๙-๗๙.

๓๗๑

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ ศ ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาสุข ฉายา สุมงฺคล นามสกุล อุปการะ
อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๕
กิดวัน สาร์ ที่ ๑๐ ดือน มษายน
พ ศ ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๖๑๐๖-๐๐๐๕๔๖-๘๐๑
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน พศ ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ ศ ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ ศ ๒๕๔๗
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ ศ ๒๕๕๓
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ ศ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
๒ การประชาสัมพันธ์ชิงพุทธ
๓ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
๕ การวิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
๖ ศาสนากับการมือง
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ ศ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระมหาสุข สุมงฺคล. (๒๕๕๘) พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุ ทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๑๑-๑๕๒๐). น่ าน : วิท ยาลั ยสงฆ์นครน่า น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๗๒

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ ศ ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอธิการจรัญ
ฉายา สีลชต
นามสกุล เทยก้าว
อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๒๐
กิดวัน ศุกร์ ที่ ๗ ดือน ตุลาคม พ ศ ๒๕๐๓
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๒๐๐๑-๐๑๐๙๓-๙๒-๙
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน พศ ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ ศ ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ ศ ๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๑ ดือน พฤษภาคม พ ศ ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ ศ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
อาจารย์อาจารย์พิศษ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ การปกครองคณะสงฆ์เทย
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ
๔ รัฐศาสตร์ตามนวพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ ศ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
พระอธิการจรัญ สีลชต. (๒๕๕๘) ศึกษาอดีต มองปัจจุบัน นวทาง฿นอนาคตการพัฒนาอุทัยธานี. ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗
(น. ๑๕๖๓-๑๕๗๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๗๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ ศ ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายประคอง
ฉายา นามสกุล มาต
อายุ ๓๑ ปี พรรษา กิดวัน สาร์ ที่ ๑๘ ดือน พฤษภาคม
พ ศ ๒๕๒๘
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑-๖๑๐๖-๐๐๐๑๖-๘๑-๔
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน พศ ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ ศ ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา ศรษฐศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ ศ ๒๕๕๓
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๕ ดือน มกราคม พ ศ ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ ศ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ ศ ๒๕๕๗
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ วัฒนธรรมเทย
๒ ความรู้บื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ พระวินัยปิฎก
๔ ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑
๕ ศรษฐศาสตร์฿นชีวิตประจาวัน
๖ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ ศ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
ประคอง มาต. (๒๕๕๘). รูปบบการรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการตามหลักนิวศวิทยา
ชิงพุทธ. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๔๓-๑๕๕๑). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

๓๗๔

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ ศ ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสุวิชัย
นามสกุล อินทกุล
อายุ ๔๓ ปี พรรษา กิดวัน สาร์ ที่ ๑ ดือน กันยายน
พ ศ ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๒-๓๑๐๔-๐๐๐๐๕-๐๔-๖
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน พศ ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา สังคมสงคราะห์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ ศ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ ศ ๒๕๕๗
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชารัฐศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑ พระเตรปิฎกศึกษา
๒ งานวิจัยละวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓ การมืองการปกครองของอชียตะวันออกฉียง฿ต้
๔ ธรรมาภิบาลตามนวพระพุทธศาสนา
๕ รัฐศาสตร์฿นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๖ ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ ศ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นายสุวิชัย อินทกุล. (๒๕๕๘) การมืองการปกครองอชียตะวันออกฉียง฿ต้. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศ าสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๕๒-๑๕๖๒). น่าน :
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๗๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ ศ ๒๕๕๙)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายวสุกิจจ์
ฉายา นามสกุล หล่าอินทร์
อายุ ๔๔ ปี พรรษา กิดวัน สาร์ ที่ ๑๓ ดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๑๔
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๓-๖๑๐๔-๐๐๐๗๙-๗๖-๒
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงเปต่า)
ปริญญาอก สาขา - สถาบัน พศ ปริญญาท สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคาหง พ.ศ.๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา นิทศศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๓๘
*เด้รับการต่งตั้งป็นอาจารย์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งต่วันที่ ๒ ดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทางาน(พ ศ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
พ ศ ๒๕๕๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบสอน฿นรายวิชา
๑. ความรู้บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๒. การประชาสัมพันธ์ชิงพุทธ
๓. สันติวิธีละสมานฉันท์นวพุทธ
๔. สัมมนาภาวะผู้นาทางการมือง
๕. ภาษาศาสตร์บื้องต้น
๖. องค์การละการจัดการ
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ ศ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
นายวสุกิจจ์ หล่าอินทร์ . (๒๕๕๘) รูปบบการมีส่วนร่วม฿นระบบประชาธิปเตย. ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (น. ๑๕๗๒-๑๕๗๗). น่าน
: วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

