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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะ คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Political Science Program 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  รัฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) :  ร.บ.  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Political Science 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Pol.Sc. 
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวน ๑๔๐ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑   รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
   ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
   ๕.๓  ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ 
๕.๔  การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 



๒ 

 

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถเป็น 
๑. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. พนักงานในสังกัดส านักงานข้าราชการพลเรือน 
๓. ข้าราชการทหาร และต ารวจ 

 ๔. พนักงานฝ่ายบุคคลของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ๕. นักการเมือง นักวิชาการศึกษา นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป 
 ๖. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ 
 
๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๖ 
หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 
 



 

 
 
 

 (๕) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น     
       ที่อยู่ : เลขท่ี ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ถนนขอนแก่น-น้ าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  

รหัสเลข๑๓ หลัก ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

ID : ๓-๔๑๐๙- 
๐๐๑๕๓-๘๙-๑ 

อาจารย ์ ดร.สรุพล พรมกุล 

พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 
ศศ.ม. สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๔๔ 
ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๕๒ 
Ph.D. Political Science Magadh  University, India ๒๕๕๒ 

ID : ๓-๑๐๑๒- 
๐๐๔๗๓-๖๘-๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกลุ 

B.A. Politics University of Poona, India ๒๕๒๑ 
M.A. Political Science Marathwada University, India ๒๕๒๓ 

Ph.D. Political Science Marathwada University, India ๒๕๒๗ 

ID : ๓-๑๐๒๐-
๐๑๙๓๗-๔๖-๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ชาญชัย ฮวดศร ี
พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๔ 
M.A. Politics University of Poona, India ๒๕๒๖ 
Ph.D. Political Science Magadh  University, India ๒๕๔๘ 

ID :๓-๔๐๑๐-
๐๑๐๕๙-๐๙-๔ 

อาจารย ์ นายจีระ ศรเสนา 
ค.บ. การแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยครูอดุรธาน ี ๒๕๒๗ 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๒ 

ID : ๓-๖๐๑๒-
๐๐๓๔๑-๕๗-๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ปัญญา คลา้ยเดช 
พธ.บ. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัณิวัฒนา,สุพรรณบรุ ี ๒๕๔๕ 
Ph.D. Political Science Dr.B.R.Ambedkar University, India ๒๕๕๐ 
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