รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๔๐๑ ๔๓๑ จริยธรรมทางการเมือง
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตนหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๔๓๑ จริยธรรมทางการเมือง
Political Morality
๒.จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๑๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๔
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านจริยธรรมทางการเมือง พัฒนาการด้านจริยธรรมเป้าหมายทาง
จริย ธรรมทางพระพุ ทธศาสนา นั กคิดทางการเมือง คุณ ค่าทางจริยธรรม การสร้างจิตส านึกทางการเมือง รวมทั้ ง
การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดถึงวิทยาศาสตร์กับจริยธรรมความจริงอันสูงสุด ความสาคัญของหลัก
อหิงสธรรมและระเบียบทางการเมือง อันจะนาไปสู่สังคมการเมืองที่พึงประสงค์
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้านจริยธรรม
จริยธรรมทางการเมือง ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับอานาจ วิถีทางและเป้าหมายทางการเมือง รวมทั้งการศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดถึงวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง
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หน้าที่ ๑.

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวัตถุประสงค์ของจริยธรรมทางการเมือง แนวความคิดเกี่ย วกับอานาจ วิถีทางและเป้าหมายทางการเมือง
รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับจริยธรรมความจริงอันสูงสุด ความสาคัญของหลักอหิง
สะธรรมและระเบียบทางการเมือง
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ภาคการศึกษา
ของนิสิตเฉพาะราย
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 ๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 ๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทางการเมือง
- อภิปรายกลุ่ม
- ศึกษาองค์กรสาคัญที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง
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๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 ๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
 ๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา จากงานวิจัย และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
๓.ทักษะทางปัญญา


๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 ๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 ๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 ๔) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นิสิตทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิ เคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวปฏิบัติในด้าน
จริยธรรมทางการเมือง
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 ๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
 ๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 ๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล หรือ อ่านบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง
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๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
 ๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 ๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้น
การนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑-๒

๓-๔

หัวข้อ/รายละเอียด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมกับ
การเมือง
-ที่มาและความหมายของจริยธรรม
-แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม
-ความสาคัญของจริยธรรม
-ลักษณะของจริยธรรม
-องค์ประกอบของการปลูกฝัง
จริยธรรม
-ทฤษฎีจริยธรรมทางการเมือง
-ทฤษฎีจริยธรรมของนักการเมือง
-สรุป
แนวคิดเกี่ยวกับอานาจ
-ที่มาและความหมายของอานาจ
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจ
-ความสาคัญของอานาจ

มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๖
บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ประกอบ
ดร.

๖

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๕-๖

-ประเภทของอานาจ
-อานาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
-การถ่วงดุลอานาจ
-การสูญเสียอานาจ
-สรุป
วิถีทางและเป้าหมายทางการเมือง

๗-๘

๙

-ความหมาย
-ระบบพรรคการเมือง
-องค์กรทางการเมือง
-การเคลื่อนไหวทางการเมือง
-วิกฤติการณ์ทางการเมือง
-กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน
ทางการเมือง
-สรุป
การจัดระเบียบทางการเมือง
- ที่มาของการจัดระเบียบทาง
การเมือง
- การขัดเขลาทางการเมือง
- วัฒนธรรมทางการเมือง
- การควบคุมทางการเมือง
- องค์กรตรวจสอบทางการเมือง
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
- สรุป
สอบกลางภาค

๑๐

วิทยาศาสตร์กับจริยธรรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
กับจริยธรรม
- การแสวงหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์
- คุณค่าทางวิทยาศาสตร์
- คุณค่าทางจริยธรรม
- สรุป
๑๑-๑๒ ศาสนากับการเมือง
-ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
การเมือง
-คาสอนสาคัญที่เกี่ยวกับการเมือง
-แนวคิดนักปราชญ์ทางศาสนาที่มีต่อ
มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๖

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม ดร.
จากกรณีศึกษา

๖

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม ดร.

๓

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.
บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม ดร.

๓

๖

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.
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หน้าที่ ๕.

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

การเมือง
-สรุป
๑๓-๑๔ ประเด็นทางจริยธรรมทางการเมือง
ในการเสวนาระหว่างศาสนา
-ทัศนะของผู้นาพุทธ
-ทัศนะของผู้นาคริสต์
-ทัศนะของผู้นาอิสลาม
-สรุป
๑๕ มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางการเมือง
- มุมมองนักวิชาการในประเทศไทย
- มุมมองนักวิชาการต่างประเทศ
- สรุป
๑๖ สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๖

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการประเมิน

๑

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๑

การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่ม

๒

ด้านความรู้
ข้อ ๒, ๔

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๓

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๑

การสอบอัตนัย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม
อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชัน้
เรียน
การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่มและการส่งรายงาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
๔ ความรับผิดชอบ
ข้อ ๑
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
๕ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑
รวม

มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง

ตลอดภาค
การศึกษา

๕%

๘
๑๖

๕๕%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑๕

๑๐%
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๑๐๐%

หน้าที่ ๖.

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
ไม่มี
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
ประสิ ท ธิ์ ธัญ ญาพงค์ ชั ย , “ความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ มี ต่ อ จริ ย ธรรมของ
นักการเมือง. วิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗
ก่อ สวัสดิพาณิชย์, จริยธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๒๒
ประสาร พลเยี่ยม, ทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ตะวันออก. นนทบุรี : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๘
พินิจ รัตนกุล, ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๘
พระมหาชูศักดิ์ คาแปง, “ทัศนคติต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทยของประชาชน อาเภอเทิง”.สารนิพนธ์.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียวใหม่, ๒๕๔๓
สานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือแนวทางการจัดทามาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,
๒๕๔๘
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง
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หน้าที่ ๗.

อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
(พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ ดร.)
อาจารย์ประจาวิชา
.............../................../................

(นายอภิวัฒชัย พุทธจร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
.............../................../................

มคอ.๓ จริยธรรมทางการเมือง
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หน้าที่ ๘.

