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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา              คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Political Science Program 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :         รัฐศาสตรบัณฑิต 
          ชื่อย่อ (ไทย) :          ร.บ.  
          ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Political Science 
          ชื่อย่อ (อังกฤษ) :      B.Pol.Sc. 
 
3. วิชาเอก 
    1. วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Politics and Government) 
 2. วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) 
 3. วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  
 

ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย  
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      5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทย 

   
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           6.1 ก าหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
  6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
- คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 

29 มีนาคม พ.ศ.2560 
- สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
- สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่234 (9/2560) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น  เจ้าพนักงานปกครอง  ต ารวจ  
ทหาร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานคุมประพฤติ นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน  

3) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลปกครอง ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เป็นต้น 

4) หน่วยงานเอกชน เช่น ผู้สื่อข่าวการเมือง นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง เป็นต้น 
5) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย 
6) องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เช่น นักเคลื่อนไหว นักรณรงค์ 
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 8.2 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น นักการทูต นักวิเทศสัมพันธ์  
2) หน่วยงานเอกชน เช่น ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่างประเทศ เป็นต้น 
3) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย 
4) องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เช่น นักเคลื่อนไหว นักรณรงค์ 
5) องค์การระหว่างประเทศและสถานทูต เช่น เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่กิจการด้านการเมือง  
 

 8.3 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง  ต ารวจ  

ทหาร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสดุ  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักวิชาการคลัง 

3) หน่วยงานเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นต้น 

4) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เช่น นักเคลื่อนไหว นักรณรงค์ 



 

 

4 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายทิวากร  
แก้วมณี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Phil.  
 
 
 
ร.ม.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 
 

Political 
Economy and 
Political 
Science  
การปกครอง 
การปกครอง 

University of  Freiburg 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เยอรมนี 
 
 
 

ไทย 
ไทย 

2549 
 
 
 

2541 
2537 

6-9 6-12 

2 นายกานต์ 
บุณยะกาญจน 
 

อาจารย์ ร.ด. 
M.A.  
 
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 
 

รัฐศาสตร์ 
Politics, 
Philosophy 
and Religion  
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Lancaster University 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
สหราช

อาณาจักร 
 

ไทย 

2559 
2558 

 
 

2553 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

3 นายวัชรพล   
ศุภจักรวัฒนา 
 

อาจารย์ รป.ม  
 
ศศ.บ.  
รป.บ.  

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2550 
 

2551 
2546 

6-9 6-12 
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 9.2 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายนิธิ   
เนื่องจ านงค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2545 

6-9 6-12 

2 นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

6-9 6-12 

3 นายสน นิลศรี 
 

อาจารย์ 
  

M.P.S. 
(Honors)  
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)                   

International 
Relations and 
Human Rights 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

The University  of 
Auckland 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิวซี 
แลนด์ 

 
ไทย 

 

2547 
 
 

2538 
 

6-9 6-12 
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9.3 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายพีรธร   
บุณยรัตพันธุ์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
พบ.ม.  
 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎจันทร์
เกษม 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2547 
2540 

 
2538 

6-9 6-12 

2 นางสาวดาริน  
คงสัจวิวัฒน์ 
 

อาจารย์ Ph.D.   
 
 
รป.ม.   
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

Regional and 
Rural Develop-
ment Planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

Asian Institute of 
Technology 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 
 

ไทย 
 

ไทย 

2557 
 
 

2542 
 

2537 

6-9 6-12 

3 นางสาวศิวาภรณ์ 
ไชยเจริญ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
ร.บ. 

Public Adminis-
tration 
การปกครอง 

University of North 
Texas 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ไทย 

2556 
 

2547 

6-9 6-12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นหลักไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรรค์นั้น  
จ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองและ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยให้ความส าคัญต่อการน าทุนของประเทศ ประกอบด้วย ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้มีเสถียรภาพและคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างระบบ โครงสร้าง กระบวนการบริหาร และองค์
ความรู้พัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งปรับ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอ านาจของราชการในส่วนกลาง เพ่ิมบทบาท 
และกระจายอ านาจการบริหารจัดการและกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง   รองรับประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินงานจะสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ก็จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพจ านวนมาก 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีสาเหตุ
หลากหลาย เช่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง ตลอดจนการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากร แนวทางที่
เสนอเพ่ือใช้แก้ปัญหาเหล่านี้คือการพัฒนาความสมานฉันท์ภายใต้สัญญาประชาคมใหม่ โดยสร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุขและเป็นที่ยอมรับร่วมกันในสังคม กลไกในการพัฒนาจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของตนเองทุกขั้นตอน รวมถึงการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเมืองของไทยให้สามารถ
ปรับตัวและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียน และ
กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้  ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจะต้อง
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและยอมรับ
กฎระเบียบของสังคม 

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกันต้องสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาเอกให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอกที่มีพลวัตและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมในด้านวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งมี
ความพร้อมสู่สังคมภายนอกและประชาคมโลกได้อย่างรู้เท่าทัน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องเน้นและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่ค านึงถึ งคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ บัณฑิต
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระมากข้ึน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

โดยกองศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งวิชาพ้ืนฐานทางด้าน 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 

 
           214110   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6)  

              Introduction to Economics 
          230478   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 

     Introduction to Law 
830101           แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 

Sociological and Anthropological Theories  
and Concepts 

835321   จิตวิทยาสังคม              3(3-0-6) 
         Social Psychology 
  205200      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
     Communicative English for Specific Purposes 
  205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์  1(0-2-1) 
     เชิงวิชาการ  
     Communicative English for Academic Analysis 
  205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
     Communicative English for Research  
     Presentation 
  206111   ภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
     Chinese I 
  206112   ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
     Chinese II 
  207101   ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
     Japanese I 
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  207102   ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5)
     Japanese II 

218101   ภาษาพม่า 1     3(2-2-5)
    Myanmar I 

218102   ภาษาพม่า 2     3(2-2-5) 
   Myanmar II 
219101   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
   Elementary French I 
219102   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
   Elementary French II 
221101   ภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
   Korean Language I 
221102   ภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 
   Korean Language II 
229101   ภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
   Indonesian I 
229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2    3(2-2-5) 
   Indonesian II 
778201   ภาษาเวียดนาม 1    3(2-2-5) 
   Vietnamese I  
778202   ภาษาเวียดนาม 2    3(2-2-5) 
   Vietnamese II 

  780101   ภาษาเขมร 1     3(2-2-5) 
   Cambodian I 
780102   ภาษาเขมร 2     3(2-2-5) 
   Cambodian II 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็น
วิชาเลือกเสรีจากทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
833200   รัฐศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

    Introduction to Political Science 
       

 
 
  



 

 

11 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านทั้ งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับ
ศาสตร์อ่ืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.2.1 มีความรอบรู้ด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น มีทักษะการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคม 
 1.2.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติ 
 1.2.3 มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูลและการท าวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 1.2.4 มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต 
และเก่งพิชิตปัญหา เป็นที่ต้องการของ
แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Based 
Competency) และได้รับค่าจ้างใน
อัตราจ้างที่สูงเกณฑ์เฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งหลักสูตรจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต 
เช่น  
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ 
Knowledge Based Society ด้วย
จิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ให้นิสิตสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วยระบบ 
e-learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา (Language 
Center) จะเป็นหน่วยสนับสนุน 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการศึกษาดู
งานแก่คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
ปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้น

- มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ   
- มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 
- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

นิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
หลักให้เห็น ให้คิด ให้ค้นหา
หลักการ (ทฤษฎี) และปฏิบัติ 
- จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพโดยเน้นการพูดและ
ฟัง ภาคเรียนละ 1 หน่วยกิต 
ต่อเนื่องไปจนครบจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
- จัดให้มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษใน
อัตราร้อยละ 25 ของรายวิชา
เฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- จัดให้มีรายวิชาวิจัยและส่งเสริม
ให้นิสิตจัดท าปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 
 

รายวิชา 
- อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1  
ครั้ง 
- จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ต่อปี 
- ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
- ร้อยละของรายวิชาเฉพาะ
ด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ร้อยละของนิสิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 
- ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนที่ 
ก.พ. ก าหนด 

 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกต์และบูรณาการความรู้ 
โดยรวม มาใช้การปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพโดย 
- จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Problem Based Learning แทน 

- จ านวนรายวิชาและวิธีการ
การจัดการเรียนการสอน 
Problems Based/ Topic 
Learning 
- ร้อยละของนิสิตที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
(6 หน่วยกิต) 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

Content Based Learning 
- จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดย
เร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสื่อสารที่มามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
- ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีทุกคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

 

 -คณาจารย์มีการประเมินผลการ
สอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 3.พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีดความ 
สามารถของบัณฑิต 
(Competency Based 
Assessment) โดย 
- จัดให้มีระบบความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับผู้เชี่ยวชาญทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ในและต่างประเทศ 

- เป้าหมายที่ส าคัญ ๆ ในการ
สร้างเครือข่ายฯ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์การพัฒนาเอกชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ ผ่านการจัดการ
บรรยายทางวิชาการทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ การสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมทั้ง
โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
และการบริการทางวิชาการอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่าน
หน่วยงาน/องค์กรที่นิสิตไปสห
กิจศึกษา การฝึกงาน หรือการ
ฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ 
- จ านวนพื้นที่ Area based ที่
ใช้องค์ความรู้ในทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์เข้าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
ประเทศ ประกอบด้วยอย่าง
น้อย 3 พื้นที่หลัก ๆ ได้แก่ 
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่
จังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมด 
และพ้ืนที่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของ
ประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วัน เวลา ราชการปกติ 
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเ่ดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่มี 
 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

ไม่มี 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

2.5.1 วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 145 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 35 35 

 

2.5.2 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 15 20 20 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 15 20 20 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 15 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 15 20 

รวม 15 35 55 80 90 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 15 20 

 

2.5.3 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 45 45 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 165 170 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.5.4 รวมทุกวิชาเอก 
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 90 95 95 110 110 
ชั้นปีที่ 2 - 90 95 95 110 
ชั้นปีที่ 3 - - 90 95 95 
ชั้นปีที่ 4 - - - 90 95 

รวม 90 185 280 390 410 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 95 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ  (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,350,000 4,125,000 6,975,000 10,050,000 12,000,000 
รวมรายรับ 1,350,000 4,125,000 6,975,000 10,050,000 12,000,000 

  
 หมายเหตุ:    -  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เท่ากับ 120,000 บาท/คน โดยคิดจาก 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน/คน   คูณด้วยจ านวนนิสิตที่ศึกษาในปีการศึกษา 
   ตามปีงบประมาณนั้น 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน/คน  
- ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง   

ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น   
- ใน 1 ปีงบประมาณ ให้คิดค านวนประมาณการรายรับจาก 2 ภาคเรียนปกติ คือ  

ประมาณการรายรับของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาหนึ่ง และภาคเรียนที่ 1  
ของปีการศึกษาถัดไป เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดประมาณการรายรับ 
จากภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้น 
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  2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ค่าตอบแทน 629,300 1,218,100 1,825,100 2,502,400 3,271,200 

2. ใช้สอย 599,800 2,588,200 4,571,100 6,521,700 7,431,100 
3. วัสดุ 58,600 135,400 227,700 316,200 458,500 
4. ครภุัณฑ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 

รวมรายจ่าย 1,337,700 4,041,700 6,773,900 9,540,300 11,410,800 
 
   2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการ รายจ่ายนิสิต : คน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนิสิตต่อ 1 คน 116,209.13 บาท 
 
 หมายเหตุ: - คิดจากการรวมรายจ่ายในข้อ 2 ทั้ง 5 ปีการศึกษาของจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา  
  เท่ากับ  33,104,400 บาท และน ามาคิดรายจ่าย/คน ตามจ านวนนิสิตในแผนรับนิสิต 
  ทั้ง 5 ปีการศึกษา หารเฉลี่ยตลอดหลักสูตร จะได้เท่ากับ 116,209.13 บาท/คน  และ 
  หารเฉลี่ย/ภาคเรียน จะได้เท่ากับ 14,526.14 บาท/คน 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

วิชาเอกการเมืองการปกครอง  วชิาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   วชิาเอกรัฐประศาสน-
ศาสตร์  ประกอบด้วยหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ดังนี้  
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ล าดับที่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า 
2.1  วิชาแกน                             ไม่น้อยกว่า 
2.2  วิชาเอก 
      2.2.1  วิชาเอกบังคับ               ไม่น้อยกว่า 
      2.2.2  วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า 
2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.4  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ    
      หรือสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน 
หมวดวิชาเลือกเสรี*                      ไม่น้อยกว่า 

30 
 
 

72 
- 
- 

30 
- 
- 
- 
 
6 

30 
30 
1 
90 
33 
57 
30 
15 
6 
6 
 
6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                       ไม่น้อยกว่า 120 126 
 * หมายเหตุ หมวดวิชาเลือกเสรีก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรอง 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามกลุ่มรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 

     Thai Language Skills  
   001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5)
     Fundamental English   
   001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5)
     Developmental English   
   001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 

English for Academic Purposes 
 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 
   001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 

Information Science for Study and Research 
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001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
Language, Society and Culture 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
     Arts in Daily Life 

001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต     3(2-2-5) 
Life Privacy 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
Ways of Living in the Digital Age 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา     3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก     3(2-2-5) 
     Happiness with Hobbies 
   001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย             3(2-2-5) 

                                Know Yourself, Understand Others,  
                                 Meaningful Life 

             001241          ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 
                                         Western Music in Daily Life 

             001242           การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม           3(2-2-5) 
                                         Creative Thinking and Innovation  

 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

             Philosophy  of  Life for Sufficient Living  
   001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
     Fundamental Laws for Quality of Life  
   001233  ไทยกับประชาคมโลก     3(2-2-5) 
     Thai State and the World Community 
   001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
     Civilization and Local Wisdom 
   001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 
     Politics, Economy and Society   
   001236  การจัดการการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
     Living Management 
   001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
     Life Skills 
   001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 
     Media Literacy   
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   001239  ภาวะผู้น ากับความรัก    3(2-2-5) 
     Leadership and Compassion 
   001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม             3(2-2-5) 

                          Group Dynamics and Teamwork 
001252     นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 

                                 Naresuan Studies 
             001253     การเป็นผู้ประกอบการ              3(2-2-5) 
                 Entrepreneurship  

 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือก

จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

     Man and Environment  
   001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
     Introduction to Computer Information Science 
   001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
     Mathematics and Statistics in Everyday life 
   001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
     Drugs and Chemicals in Daily Life 
   001275          อาหารและวิถีชีวิต                                    3(2-2-5) 
             Food and Life Style 
             001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(2-2-5) 
     Energy and Technology Around Us  
   001277  พฤติกรรมมนุษย์      3(2-2-5) 
     Human Behavior 
   001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
     Life and Health 
   001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
     Science in Everyday Life 
 

1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  บังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน 1 หน่วยกิต 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   1(0-2-1) 

Sports and Exercises 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 90 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
2.1) วิชาแกน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 205200     การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
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 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์   1(0-2-1) 
  เชิงวิชาการ  
  Communicative English for Academic Analysis 
 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
  Communicative English for Research  
  Presentation 
 214110  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         3(3-0-6)  
  Introduction to Economics 
 230478  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
 830101  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
  Sociological and Anthropological Theories  
  and Concepts 
 833100   การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์      3(2-2-5) 
  Writing and Inquiry in Political Science 
 833101 การเมืองการปกครองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Politics and Government 
 833102 การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
 833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations 
 833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
 833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์   3(2-2-5) 
  Research Methodology in Political Science 
 835321             จิตวิทยาสงัคม   3(3-0-6) 
  Social Psychology 

 

2.2) วิชาเอก ก าหนดให้เรียนวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกของแต่ละสาขาวิชาเอก ไม่
น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

2.2.1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  ก าหนดให้เรียนวิชาเอกบังคับและวิชาเอก
เลือก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

(1) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

833210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Philosophy 
833211 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Politics 
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833212 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Theory 
833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government and Politics 
833214 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Democratization 
833215 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Political Institution and Process 
833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Civil Law and Commercial Law for  
 Political Scientists 
833311 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Criminal Law for Political Scientists 
833312 เศรษฐกิจการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Economy 
833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Constitutional Law and Administrative Law 

 
(2) วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี้ 
833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

Criminal Procedure for Political Scientists 
833315 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Law of Evidence for Political Scientists 
833316  อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย    3(3-0-6) 

Contemporary Political Ideology 
833317  ความคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก  3(3-0-6) 

Non-Western Political Thought  
833318  ทุนนิยม      3(3-0-6) 
  Capitalism  
833319  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต์    3(3-0-6) 

Marxist Political Theory 
   833410  ความคิดทางการเมืองของนิคโคโล มาคิอาเวลลี 3(3-0-6) 

Niccolo Machiavelli and his Political Thought  
   833411  ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่   3(3-0-6) 

Antonio Gramsci and his Political Thought  
   833412  การเคลื่อนไหวทางสังคม : ทฤษฎีและปฏิบัติ  3(3-0-6) 

Social Movement: Theory and Practice 
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   833413  การจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
Comparative Local Governance  

   833414  การเมอืงการปกครองในเอเชียตะวันออก  3(3-0-6) 
East Asian Government and Politics 

   833415  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง  3(3-0-6) 
Interest Groups, Political Parties and Elections 

   833416  ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 3(3-0-6) 
Leadership and Civil Engagement      

   833417  อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ 3(3-0-6) 
Conservatism and Counterrevolution  

   833418  การปฏิวัติ การกบฏและการต่อต้านขัดขืน   3(3-0-6) 
Revolution, Rebellion, and Resistance 

   833419  ศาสนาและการเมือง       3(3-0-6)
     Religion and Politics  
   833440  เพศสภาพและการเมือง    3(3-0-6) 
     Gender and Politics 
   833441  ภาพยนตร์และการเมือง    3(3-0-6) 
     Film and Politics 

833442  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์   3(3-0-6) 
             Critical Semi–Democracy 

833443  วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์   3(2-2-5) 
Selected Readings in Political Science 

   833444  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม่    3(2-2-5) 
          Seminar in Modern Thai Politics 

833445  สัมมนารัฐกับประชาสังคม    3(2-2-5) 
Seminar in State and Civil Society 
 

(3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
   833491  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   6 หน่วยกิต 
     Undergraduate Thesis 
 

(4) การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงาน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   833492  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
     International Academic or  

Professional Training 
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   833493  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
     Co-operative Education 
   833494  การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 
     Professional Training 

หมายเหตุ:  ให้นิสิตเลือกรายวิชาการฝึกงาน ในกรณีที่หน่วยฝึกไม่สามารถรับ
นิสิตสหกิจศึกษาได้ 

 
2.2.2) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก าหนดให้เรียนวิชาเอกบังคับและ

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
(1) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้ 
833211  การเมืองเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
   Comparative Politics 
833220  ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  Theories of International Relations 
833221  ประวัติศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์  3(3-0-6) 

ระหว่างประเทศ     
History of Diplomacy and International Relations 

833222  สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
International Institutions and Organizations 

   833320  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
International Political Economy  

   833321  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย   3(3-0-6) 
Thai Foreign Relations 

833322  กฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นโลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 
International Law and Contemporary  
World Issues 

   833323  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน   3(3-0-6) 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
International Relations of Southeast Asia 
 

  และก าหนดให้เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศต่อไปนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจ านวน 6 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   กลุ่มวิชาภาษาจีน 
   206111  ภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
     Chinese I 
   206112  ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
     Chinese II 
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กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
   207101  ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
     Japanese I 
   207102  ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5)
     Japanese II 

 
กลุ่มวิชาภาษาพม่า 

 218101  ภาษาพม่า 1     3(2-2-5)
    Myanmar I 

 218102  ภาษาพม่า 2     3(2-2-5) 
   Myanmar II 

 
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 219101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
   Elementary French I 
 219102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
   Elementary French II 

 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 

 221101  ภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
   Korean Language I 
 221102  ภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 
   Korean Language II 
 

กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเซีย 
 229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
   Indonesian I 
 229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2    3(2-2-5) 
   Indonesian II 
 

กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม 
 778201  ภาษาเวียดนาม 1    3(2-2-5) 
   Vietnamese I  
 778202  ภาษาเวียดนาม 2    3(2-2-5) 
   Vietnamese II 
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กลุ่มวิชาภาษาเขมร 
 780101  ภาษาเขมร 1     3(2-2-5) 
   Cambodian I 
 780102  ภาษาเขมร 2     3(2-2-5) 
   Cambodian II 
 

(2) วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
   833324  โลกาภิวัตน์และการเมืองโลก    3(3-0-6) 

Globalization and World Politics  
   833325  การก่อการร้ายและการศึกษาความมั่นคง  3(3-0-6) 

ในระดับโลก     
Terrorism and Global Security Studies  

833326  ชาติพันธุ์และชาตินิยมในความสัมพันธ์  3(3-0-6) 
ระหว่างประเทศ     
Ethnicity and Nationalism in  
International Relations  

833327  วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
Selected Readings in International Relations  

833328  การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์   3(3-0-6) 
International Politics and Film 

833329  เอเชียตะวันออกร่วมสมัย     3(3-0-6) 
Contemporary East Asia 

833420  นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  3(3-0-6) 
Foreign Policies of Major Powers 

833421  การก่อตัวและการสิ้นสุดของจักรวรรดิใน  3(3-0-6) 
เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้    
Rise and Fall of Empires in East and  
Southeast Asia 

833422  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย    3(2-2-5) 
Peace Studies in Contemporary World  

833423  สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 
Human Rights and International Relations  

833424  ทักษะและปฏิบัติการทางการทูต    3(2-2-5) 
Diplomatic Skills and Practice  
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833425   สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
ร่วมสมัย     
Seminar in Contemporary Issues of  
International Relations    

 
(3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 
   833491  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   6 หน่วยกิต 
     Undergraduate Thesis 
 

(4) การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงาน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   833492  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
     International Academic or  

Professional Training 
   833493  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
     Co-operative Education 
   833494  การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 
     Professional Training 

หมายเหตุ:  ให้นิสิตเลือกรายวิชาการฝึกงาน ในกรณีที่หน่วยฝึกไม่สามารถรับ
นิสิตสหกิจศึกษาได้ 

 
2.2.3) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ก าหนดให้เรียนวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
(1) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ต่อไปนี้ 
   833230  องค์การและการจัดการสาธารณะ   3(3-0-6) 

Public Organization and Management 
   833231  นโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 

Public Policy 
   833232  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 

Human Resource Management in Public Sector 
   833233  การบริหารงานคลังสาธารณะ    3(3-0-6) 

Public Finance Administration 
   833234  กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 

Administrative Law and Public Sector  
Administration 
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   833235  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
Good Governance and Ethics in  
Public Administration     

833330  การบริหารงานภาครัฐไทย    3(3-0-6) 
Thai Public Sector Administration 

   833331  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
Comparative Public Administration 

833332  สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
Statistics for Public Administration Research 

   833333  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
Contemporary Issues in Public Administration 
 

(2) วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government and Politics 
833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Civil Law and Commercial Law for  
 Political Scientists 
833311 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Criminal Law for Political Scientists 
833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์3(3-0-6) 
 Criminal Procedure for Political Scientists 
833315 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Law of Evidence for Political Scientists 
833334 การบริหารงานท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
 Thai Local Administration 
833335 การคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Public Finance in Local Administration 
833336   การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ    3(3-0-6) 

 Emergency and Disaster Management   
   833337   พฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6) 
      Organizational Behavior 
   833338   การบริหารโครงการ    3(2-2-5) 
      Project Management 
   833339   แรงงานสัมพันธ์     3(3-0-6) 
      Labor Relations 
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833413   การจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
 Comparative Local Governance  

   833430   การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
      Conflict Management in Public Administration 
   833431   การปกครองและพัฒนาเขตเมือง   3(3-0-6) 
      Urban Governance and Development  
   833432   การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
      Environmental Governance and Policy 
   833433   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
      Human Resource Development 
   833434   การพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) 
      Organizational Development  

833435  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ   3(3-0-6) 
               Strategic Management in Public Sector 
    

(3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
   833491  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   6 หน่วยกิต 
     Undergraduate Thesis 
 

(4) การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงาน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   833492  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
     International Academic or  

Professional Training 
   833493  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
     Co-operative Education 
   833494  การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 
     Professional Training 

หมายเหตุ:  ให้นิสิตเลือกรายวิชาการฝึกงาน ในกรณีที่หน่วยฝึกไม่สามารถรับ
นิสิตสหกิจศึกษาได้ 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียน 

ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรอง 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

(1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Theories and Concepts 

3(3-0-6) 

833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) 

833101 
 

การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6) 

833102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

รวม   21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Development English  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non – credit) 

1(0-2-1) 

833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

833210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
Introduction to Political Philosophy 

3(3-0-6) 

833211 การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

3(3-0-6) 

835321 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

833212 ทฤษฎีการเมือง 
Political Theory 

3(3-0-6) 

833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) 

833214 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
Democratization 

3(3-0-6) 

833215 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
Thai Political Institution and Process 

3(3-0-6) 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Communicative English for Academic Analysis 
1(0-2-1) 

833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5) 

833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
Civil Law and Commercial Law for Political Scientists  

3(3-0-6) 

833311 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
Criminal Law for Political Scientists 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกติ 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 

Communicative English for Research Presentation 
1(0-2-1) 

833312 เศรษฐกิจการเมือง 
Political Economy 

3(3-0-6) 

833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง   
Constitutional Law and Administrative Law 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

Undergraduate Thesis 
6 หน่วยกิต 

รวม   6  หน่วยกิต 
 

 
 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

International Academic or Professional Training 
6 หน่วยกิต หรือ 

833493 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต หรือ 

833494 การฝึกงาน 
Professional Training 

6 หน่วยกิต  

รวม   6  หน่วยกิต 
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(2) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Theories and Concepts 

3(3-0-6) 

833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) 

833101 
 

การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6) 

833102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

รวม   21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Development English  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non – credit) 

1(0-2-1) 

833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

230478 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

833211 การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

3(3-0-6) 

835321 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

2xxxxx  
 

ภาษาต่างประเทศ 1  
Foreign Language 1   

3 หน่วยกิต หรือ 

7xxxxx ภาษาต่างประเทศ 1  
Foreign Language 1   

3 หน่วยกิต 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

833220 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Theories of International Relations 

3(3-0-6) 

833221 ประวัติศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
History of Diplomacy and International Relations 

3(3-0-6) 

833222 สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ 
International Institutions and Organizations 

3(3-0-6) 

2xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 2 
Foreign Language 2   

3 หน่วยกิต หรือ 

7xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 2 
Foreign Language 2   

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Communicative English for Academic Analysis 
1(0-2-1) 

833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5) 

833320 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
International Political Economy 

3(3-0-6) 

833321 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย  
Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หนว่ยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 

Communicative English for Research Presentation 
1(0-2-1) 

833322 กฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นโลกร่วมสมัย 
International Law and Contemporary World Issues  

3(3-0-6) 

833323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
International Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

Undergraduate Thesis 
6 หน่วยกิต 

รวม   6  หน่วยกิต 
 

 
 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

International Academic or Professional Training 
6 หน่วยกิต หรือ 

833493 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต หรือ 

833494 การฝึกงาน 
Professional Training 

6 หน่วยกิต  

รวม   6  หน่วยกิต 
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(3) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Theories and Concepts 

3(3-0-6) 

833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) 

833101 
 

การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6) 

833102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

รวม   21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Development English  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non – credit) 

1(0-2-1) 

833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

General Education Elective Course – Science and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

833230 องค์การและการจัดการสาธารณะ  
Public Organization and Management 

3(3-0-6) 

833231 นโยบายสาธารณะ  
Public Policy 

3(3-0-6) 

835321 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

833232 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
Human Resource Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ  
Public Finance Administration 

3(3-0-6) 

833234 กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ  
Administrative Law and Public Sector Administration 

3(3-0-6) 

833235 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
Good Governance and Ethics in Public Administration 

3(3-0-6) 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Communicative English for Academic Analysis 
1(0-2-1) 

833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5) 

833330 การบริหารงานภาครัฐไทย  
Thai Public Sector Administration 

3(3-0-6) 

833331 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  
Comparative Public Administration 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 

Communicative English for Research Presentation 
1(0-2-1) 

833332  สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Statistics for Public Administration Research  

3(3-0-6) 

833333  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    
Contemporary Issues in Public Administration 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

รวม   19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

Undergraduate Thesis 
6 หน่วยกิต 

รวม   6  หน่วยกิต 
 

 
 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

International Academic or Professional Training 
6 หน่วยกิต หรือ 

833493 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต หรือ 

833494 การฝึกงาน 
Professional Training 

6 หน่วยกิต  

รวม   6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 
001201          ทักษะภาษาไทย        3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills  
              ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  
เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพื่อพิจารณา
คุณค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเก่ียวข้องกับสังคมไทย  สังคมโลกในบริบทต่างๆ 
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  โดยเน้นทักษะการ
อ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   
                     The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers 
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing 
literary values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills 
especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 
for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                  3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21  
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่
แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
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            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching in preparation for a global society. 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า     3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense 
of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 
changes of language and usages in borderless world.  
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสต
ทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้น
พ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic 
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 
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understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต       3(2-2-5) 

          Life Privacy 

                     ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
                     Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy 
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of 
privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment 
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 
and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา        3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่าง ๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณค่า 

ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture  

Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก        3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
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001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย       3(2-2-5) 
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

            สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้ อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

          Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling 
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 
context, living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments towards the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก       3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time premodern period  to since the present day and roles of Thailand in the world forum 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
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001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ
ประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต      3(2-2-5) 

Living Management  
            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
           Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living 
ethically along the dynamics of 21st century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
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001237 ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ        3(2-2-5) 

Media Literacy 
           กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี

สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และ     
สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every 
current platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก        3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง
ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 
a guideline for learners' own activities. 

 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
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                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 
of Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 
                    Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 
                      Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 
prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-
test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, 
giving constructive comments and managing conflicts.   
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม      3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and 
practice of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา        3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่
พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ชื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                     Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
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aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, 
loyalty and their tolerance for troubles. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ                3(2-2-5) 
           Entrepreneurship  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, 
and environmental public participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
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Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data 
management, information system, office automation software, multimedia technology, web-
based media publishing, web design and development and an influence of technology on 
human society. 
 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday life  
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 
data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 

 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต       3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
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needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in 
the age of globalization. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว      3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้าพลังงาน                               

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources   
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship 
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; 
global warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and 
technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach 
to energy issuers. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์         3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง 
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  
การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่าง ๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological  
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and 
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ        3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous 
improvement of the quality of life for oneself and other. 
 
 
 



 

 

62 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth, space and the new frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย      1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
      Communicative English for Specific Purposes 
      ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
     Listening and speaking English with an emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

Communicative English for Academic Analysis 
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ 

คิดเห็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Listening and speaking English with an emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 

Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกการน าเสนอผลงานการค้นคว้าหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  Giving oral presentation on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 
206111 ภาษาจีน 1         3(2-2-5)  

Chinese I 
ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟัง เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

โดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษร
จีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพ้ืนฐาน ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีน 

Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking, listening, writing and  
reading; the Mandarin Chinese pronunciation according to the CHINESE PHONETIC ALPHABET 
(CPA) (PINYIN) system; writing the Chinese characters systematically; knowledge of 300 of 
everyday-life words and expressions; as well as basic conversations with simple Chinese  
grammar.  
 
206112 ภาษาจีน 2         3(2-2-5) 

Chinese II 
ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพ่ิมปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันอีกประมาณ 400 ค า ฝึก 

ออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค 
โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็น
คุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ การใช้ค าบอกต าแหน่งแหล่งที่ 
การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระท า 
รวมถึงการฝึกหัดเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งข้ึน 

Continuously from Chinese I, students learn 400 more of everyday-life words 
and expressions; practice in pronouncing multi-syllable words, phrases and sentences; learn 
the basic grammar to form sentences in various structures which are the “shi” sentence 
structure, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences, the usage of words 
indicating places, time, date, as well as the usage of helping verbs and morphemes that 
indicate complete actions and practice writing Chinese characters in a more correct and 
fluent manner.  
 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1         3(2-2-5) 

Japanese I 
ตัวอักษรญี่ปุ่น ได้แก่ อักษรฮิรางานะและคาตาคานะส าหรับการเรียนรู้ศัพท์ประมาณ 300  

ค า ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนา
ทักทายในชีวิตประจ าวัน และวิธีการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิประมาณ 130 ตัว 
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3 types of Japanese characters such as Hiragana, Katakana and around 130  
Kanji characters including around 300 daily-used vocabularies; practice in pronunciation; and 
basic structural patterns used to introduce oneself and in daily conversations. 
 
207102 ภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5) 

Japanese II 
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยา ค าคุณศัพท์  

และค านามเป็นรูปต่างๆ ทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า เรียนวิธีการเขียน
และการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 

Basic structural patterns of the Japanese language at a higher level, 
emphasizing on the conjugation of various forms of verbs, adjectives and nouns; 
strengthening of listening, speaking, reading and writing skills; and additional 300 
vocabularies and around 150 kanji characters. 
 
214110 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Economics 
แนวคิดและปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดรวบยอดเก่ียวกับพฤติกรรมดานเศรษฐกิจ 

ของผูบริโภคและผูผลิต ภาคสวนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ รายไดประชาชาติ นโยบายและมาตรการดาน 
เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Basic economic concepts and problems, basic concepts relating to economic 
behavior of consumer and producers, important economic sectors, national income, 
economic policies and measures, international trade and economic development. 
 
218101 ภาษาพม่า 1        3(2-2-5) 

Myanmar I 
ระบบอักษรพม่าโดยสัมพันธ์กับระบบเสียงเรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ค าศัพท์พื้นฐาน  

และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับ
เบื้องต้น ฝึกการใช้พจนานุกรมภาษาพม่า 

Myanmar alphabetical system in relation to its phonological system. Learn  
basic sentence structures together with basic vocabulary and essential affixation. Practice 
listening, speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar at the 
fundamental level. Learn how to use the Myanmar dictionary. 
 
218102 ภาษาพม่า 2        3(2-2-5) 

Myanmar II 
เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา 

เขียน โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของบทสนทนาและ 
ความเรียงขนาดกลาง 
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More complex structures of Myanmar language. Learn to distinguish  
differences between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex 
affixation. Practice listening, speaking, reading, and writing skills through given dialogues and 
medium-length texts. 
 
219101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1       3(2-2-5) 

Elementary French I 
ภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือ 

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น  
French language for beginners. Practice skills in listening, speaking, reading,  

and writing with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and  
elementary French grammar study. 
 
219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2       3(2-2-5) 

Elementary French II 
การใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้นทุกทักษะเน้นภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
French usage in all advanced skills with an emphasis on everyday  

communicative skills in a variety of situations. 
 
221101 ภาษาเกาหลี 1        3(2-2-5) 

Korean Language I 
อักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์พืน้ฐาน และค า 

แสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้  
Korean characters related to the phonological system; basic sentence  

structures ; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking,  
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental  
level.  
 
221102 ภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 

Korean Language II 
ฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ตาม 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
Practice in Korean sentences communicated in everyday life situations by  

following sentence patterns, grammar, and vocabulary given. 
 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian I 
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการ 
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เขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using Indonesian  

with a study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian II 
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาท้ังสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น 

การใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
A continuation of Indonesian I with practice of four skills in using Indonesian  

for communication using more complex sentence structures focusing on using language in a 
variety of contexts and situations. 
 
230478  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Law 
ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการและระบบกฎหมาย 

ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

A study of meaning and general characteristics of law, sources of law;  
evolution of law and legal system; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of 
right and action, law making process; essential principles under constitutional and 
administrative law; principles under Civil and Commercial Code and civil procedure; 
principles under criminal law and criminal procedure, including laws related to daily life. 
 
830101         แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                             3(3-0-6) 

Sociological and Anthropological Theories and Concepts 
พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในแต่ละยุค เริ่มจากยุค          

คลาสิคจนถึงแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฏีวิพากษ์ และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ 
  Development of Sociological and Anthropological theories and concepts from 
the classical period to contemporary concepts and theories, especially Critical Theory and 
Theory of Practices. 
 
833100   การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์       3(2-2-5) 
  Writing and Inquiry in Political Science 

ทักษะพ้ืนฐานการคิด การเขียน และการอ่านงานวิชาการทางรัฐศาสตร์  วิธีการค้นคว้าใน 
ห้องสมุด การท ารายงาน  การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
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  Basic thinking, writing and reading skills in academic work in political science; 
library research methods; report writing; and making references and bibliographies.  
 
833101  การเมืองการปกครองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Politics and Government 
  ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการเมืองการปกครอง ความคิดและอุดมการณ์ทาง
การเมือง รูปแบบของรัฐและรัฐบาล รูปแบบ หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการ เมือง ระบบ
การเมือง พฤติกรรมทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน  

Meanings, concepts of state, politics and government; political thoughts and  
ideology; forms of state and government; forms, function, and relations among political 
institutions; political system; political behavior and civil politics. 
 
833102  การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
  วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย ความหมาย ลักษณะ หน้าที่ และแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย พัฒนาการของประชาธิปไตยไทย ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย   และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมืองกับสถาบันทางการเมือง 

Evolution of Thai politics and government; meaning, characteristics, duties 
and concepts on Thai political institutions and political process; the development of Thai 
democracy; problems pertaining to Thai politics and government; relationships between 
political process and political institutions. 
 
833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations    
  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการด าเนิน นโยบายต่างประเทศ ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งในประเด็นด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมในการเมืองโลก รวมทั้ง
ประเด็นร่วมสมัยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Significance of international relations; actors in international relations; basic 
concepts of international relations; foreign policy instruments and methods; cooperation 
and conflict in political, military, economic and social issues in global politics; and 
contemporary issues in international relations. 
 
833104  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 
  ความหมาย  ขอบข่าย  สถานภาพ  แนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  
สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ  กระบวนการบริหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบ
การเมือง  และระบบสังคม  โดยเน้นคุณธรรม  และจริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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  Meaning, scope, status, approaches and  evolution of public administration; 
environment and processes of public administration; relationships between administrative, 
political  and social system with the emphasis on virtue and  ethics of public administration. 
 
833210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Political Philosophy 
ที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อถกเถียงในประเด็นที่ 

ส าคัญในทางการเมือง โดยเน้นที่ความคิดทางการเมืองและนักปรัชญาการเมืองตะวันตก 
Background and meanings of political philosophy through the analytical  

discussions of important political arguments with special emphasis on Western classical 
political thoughts and philosophers.  
 
833211 การเมืองเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 

Comparative Politics 
แนวคิด วิธีการ และพัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ใน 

การศึกษาเปรียบเทียบ อาทิ ประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองการปกครอง ตัวแสดงทางสังคมต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

Concepts, approaches, developments and some important issues in 
comparative politics such as democracy and political institutions; social actors; political and 
economic development. 
 
833212  ทฤษฎีการเมือง         3(3-0-6) 
            Political Theory 

ที่มาและความหมายของทฤษฎีการเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อถกเถียงในประเด็นที่ส าคัญ 
ในทางการเมอืงโดยเน้นที่ความคิดทางการเมืองและนักคิดทางการเมืองสมัยใหม่ 

Background and meaning of political theories through the analytical 
discussions of important political arguments with special emphasis on modern political 
thoughts and thinkers. 
 
833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 

Thai Local Government and Politics 
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์และความส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น  

วิวัฒนาการรูปแบบการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น   ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

Meanings, concepts, objectives and importance of local government and 
politics; evolution of local government’s forms in different levels; political development by 
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process of local government; relationship among different local administrative organization 
levels; problems obstacles and trend of development of Thai local government. 

 
833214 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย      3(3-0-6) 

Democratization 
ทฤษฎี ข้อถกเถียง และกรณีศึกษาของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ โดย 

มุ่งเน้นที่ปัจจัยเชิงโครงสร้าง บทบาทของตัวแสดงต่างๆ และอิทธิพลจากภายนอก 
Theories, debates and case studies of democratization in different countries  

focusing on structural factors, roles of actors and external influences. 
 
833215 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย    3(3-0-6) 

Thai Political Institution and Process 
แนวคิดและพัฒนาการของสถาบันการเมือง รูปแบบ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ 

กระบวนการทางการเมืองของไทย 
Concepts and development of political institutions; patterns, structures,  

functions and political processes in Thailand. 
 
833220  ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

Theories of International Relations 
แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังแนวคิดกระแสหลักและแนวคิด  

กระแสทางเลือก ข้อวิพากษ์และข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Theories of international relations; theoretical critiques and debates in  

international relations. 
 
833221  ประวัติศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

History of Diplomacy and International Relations 
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นประวัติศาสตร์การทูตในยุโรป ตั้งแต่ 

สงคราม 30 ปี สงครามปฏิวัติฝรั่งเศส สงครามนโปเลียน สงครามไครเมีย สงครามรวมเยอรมัน สงครามโลก
ครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างสันติภาพภายหลังสงคราม สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย การ
ประชุมที่เวียนนา และการสร้างสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปฏิสัมพันธ์ทางการทูตกับบริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   

History of international relations with a focus on diplomatic history in Europe  
from the Thirty Years’ War, the French Revolutionary War, the Napoleonic War, the Crimean 
War, the War of German Unification through the First and Second World Wars; peace 
settlements after the war, the Peace of Westphalia, the Congress of Vienna, and peace 
settlement after the two world wars with emphasis on the diplomatic interactions and the 
political, economic and social contexts. 
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833222  สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
International Institutions and Organizations 
แนวคิดและทฤษฎีด้านสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยรวมถึงสนธิสัญญา 

กฎระเบียบ และปทัสถาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก การค้นคว้าด้าน
พลวัตเชิงหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก และสหภาพยุโรป การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ เช่น การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การค้า
มนุษย์ และปัญหาผู้อพยพ  

Concepts and theories of international institutions and organizations including  
treaties, rules and norms that shape international relations and world politics; investigation 
of functional dynamic of key international organizations, namely the United Nations, the 
World Bank and the European Union; analyses of problems related to international 
institutions and organizations, such as environmental degradation, human trafficking and 
migration. 
 
833230 องค์การและการจัดการสาธารณะ      3(3-0-6) 

Public Organization and Management 
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การ 
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และ หน้าที่การจัดการสาธารณะเบื้องต้น 
  Theories and concepts of organizations and organizational structures, 
influence factors, environments, behaviors and fundamental functions of public 
management. 
 
833231 นโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 

Public Policy 
  ความหมาย ความส าคัญ และแนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อนโยบาย ปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะ  กระบวนการนโยบายสาธารณะ  รวมถึงความหมาย ประเภท 
หลักการและกระบวนการในการวางแผน และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
  Meanings, importance, and learning approaches of public policy; surrounding 
factors affecting policies, policy problems and policy process; meaning, types, principles and 
processes of planning and project management of public and private sectors. 
 
833232 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ      3(3-0-6) 

Human Resource Management in Public Sector 
  พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎี กรอบความคิด และหลักการส าคัญในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของภาครัฐ และปัจจัยหรือประเด็นส าคัญร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
  Development of human resource management; theories, concepts and 
principles in human resource management and international human resource management; 
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human resource management system in the public sector; contemporary factors or issues 
that influence on human resource management in public sector. 
 
833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ       3(3-0-6) 

Public Finance Administration 
  ความหมายการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดใน
ทางการคลังภาครัฐ รายรับและรายจ่ายสาธารณะ การจัดท างบประมาณภาครัฐ การบริหารภาษีอากร หนี้
สาธารณะ และนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของรัฐ 
  Definitions of public finance; the roles of government in the economy; 
principles and concepts of financial management in the public sector; public expenditures 
and revenues; public budgeting, taxation administration; public debt; financial and fiscal 
policies. 
 
833234 กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 

Administrative Law and Public Sector Administration 
  หลักกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง วิธีปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ปกครอง การจัดการบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองกับการ
บริหารงานภาครัฐ  
  Principles of Administrative Law; principles of exercise administrative organs; 
procedures performed by administrative officials; public services management; relations 
between Administrative Law and public sector administration. 

 
833235 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 

Good Governance and Ethics in Public Administration 
  แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะของธรรมาภิบาลและจริยธรรม   ความส าคัญและการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในบริหารรัฐกิจ 
  Concepts, elements, characteristics of good governance and ethics; 
importance and application of good governance and ethics in public administration. 
 
833300   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์       3(2-2-5) 
  Research Methodology in Political Science 
  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนด
ปัญหา แนวความคิด และสมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล   
และวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการวิจัยทางรัฐศาสตร์   

Concepts of quantitative and qualitative research methodologies in  
political science; research problems, concepts, hypothesis, research proposal, research tools, 
data collecting, data analysis; research report writing; problems, obstacles and trends of 
research in political science. 
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833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 

ความหมาย  วิวัฒนาการ  หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บ่อเกิดของกฎหมาย   
การแบ่งประเภทของกฎหมาย  การใช้และตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างของกฎหมาย  เพ่ือให้นักรัฐศาสตร์
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการน ากฎหมายไปใช้  หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย และเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ 

 Meaning, evolution, fundamental principles of civil and commercial law, 
sources of law, division and categories of law, application and interpretation for political 
sciences purposing, filling the gaps in laws, including the principles of right holders in law 
and specific contracts. 

 
833311 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
  Criminal Law for Political Scientists 

หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา  การใช้กฎหมายอาญา  โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย  
ความรับผิดในทางอาญา  การพยายามกระท าความผิด  ตัวการและผู้สนับสนุน  อายุความ 

General principles of criminal law, application of criminal law, punishments  
and measures of safety, criminal attempt, principals and supporters, concurrences of 
offences. 
 
833312 เศรษฐกิจการเมือง       3(3-0-6) 

Political Economy  
ศึกษาแนวความคิดส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง โดยเน้นที่ความคิดของอดัม สมิธและ

แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิก แนวคิดเรื่องการวิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ ส านักคิด
เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกใหม่ เคนส์เซียน เสรีนิยมใหม่ และข้อถกเถียงว่าด้วยรัฐทุนนิยมในส านักมาร์กซิสต์
ร่วมสมัย ค าถามส าคัญของรายวิชามุ่งเน้นที่การแสวงหาว่าความเป็นการเมืองและความเป็นเศรษฐกิจใน
เศรษฐกิจ การเมืองนั้นเป็นเช่นไร รวมถึงแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ เช่น ทุน รัฐ ชนชั้น มูลค่า การผลิต การ
แลกเปลี่ยน เป็นต้น  

Key concepts of Political Economy, focusing on Adam Smith’s contribution to  
classical political economy, Marx’s critique of political economy, neo-classical economics, 
Keynesianism, neo-liberalism, and contemporary Marxist critique of the state; focusing on 
the political in political economy, and the economic in political economy, and underlying 
notions of capital, state, class, value, production, exchange, economic purpose.  
 
833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง                   3(3-0-6) 

Constitutional Law and Administrative Law 
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับ 

ประเทศไทย หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อ านาจการปกครอง การบริการสาธารณะ การปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครอง การจัดการทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ การจัด
ระเบียบและบทบาทของศาลปกครอง 

Concepts, theories and forms of constitutional law in foreign countries, 
in comparison with Thai Constitution; principles of administrative law; principles of exercising 
administrative execution; public service; administrative acts; public property; 
procedures performed by administrative officials; responsibilities of administrative organs; 
organization and roles of administrative court. 
 
833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Criminal Procedure for Political Scientists 

หลักท่ัวไปในการด าเนินคดีอาญา อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธี 
พิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา 

General principles on litigating criminal cases; power of inquiry officials and  
competency of courts; prosecution of criminal cases; procedures in Court of First Instance, 
appealing and revision. 
 
833315 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Law of Evidence for Political Scientists 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา 
Legal principles pertaining to evidence; evidence for proceeding civil and  

criminal cases. 
 

833316 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย       3(3-0-6) 
Contemporary Political Ideology 
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่ส าคัญ เช่น เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม ชาตินิยม ฟาสชิสม์  

สังคมนิยม มาร์กซิสม์ สตรีนิยม สิ่งแวดล้อมนิยม และเชื่อมโยงอุดมการณ์ต่างๆ เข้ากับการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่สลับซับซ้อน  

Key contemporary political ideologies including Liberalism, Conservatism,  
Nationalism, Fascism, Socialism, Marxism, Feminism, and Environmentalism; engaging basic 
knowledge on contemporary political ideologies to grasp complexities of contemporary 
politics. 
 
833317 ความคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก     3(3-0-6) 

Non-Western Political Thought  
ความคิดและค าถามส าคัญของความคิดทางการเมืองตะวันออก โดยมุ่งเน้นที่การอ่านตัวบท 

ส าคัญ เช่น อรรถศาสตร์ มหาภารตะ ราชนิติ รามเกียรติ์ หลุนอวี่ และ เต๋าเต็กเก็ง เป็นต้น และรวมถึง
เปรียบเทียบความคิดเหล่านั้นกับความคิดทางการเมืองตะวันตก 
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Ideas and important questions of non-Western political thoughts; emphasis 
on a close reading of the major works such as Atthasatra, Mahabarata, Rajaniti, Ramayana, 
The Analects of Confucius and Tao Ter Ching political thought; comparing Eastern political 
thought with the Western one. 
 
833318 ทุนนิยม         3(3-0-6) 

Capitalism  
ทฤษฎีว่าด้วยทุนนิยม การก่อตัวและการเปลี่ยนผ่านสู่ทุนนิยมในทางประวัติศาสตร์ พลังและ 

ผลของทุนนิยม ปัญหาและวิกฤติของทุนนิยม ทางเลือกนอกเหนือจากทุนนิยม ขบวนการต้านทุนนิยม 
Theories of capitalism; historical formation and transition to capitalism; forces  

and impacts of capitalism; problems and crises of capitalism; alternatives to capitalism; anti-
capitalist movements. 
 

833319  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต์      3(3-0-6) 
Marxist Political Theory 
แนวความคิดมาร์กซิสต์โดยยืนพื้นจากการศึกษางานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์เป็นหลักใน 

ประเด็นเรื่อง สภาวะแปลกแยก วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ชนชั้น รัฐ ศาสนา อุดมการณ์ การวิพากษ์เศรษฐกิจ
การเมือง และความคิดของนักมาร์กซิสต์ร่วมสมัยที่ส าคัญ  

Marxist theories based on Karl Marx’s writings in various aspects including  
Alienation, Historical Materialism, Class, State, Religion, Ideology, Critique of Political 
Economy, and some crucial contemporary Marxist thinkers.  
 
833320  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Political Economy  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “ตลาด” ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวความคิด และทฤษฎี 

ส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่าง
ประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ องค์การระหว่างประเทศและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ  

Interaction between “State” and “Market” from the past to present; major  
concepts and theories of international political economy; the linkage between the economy 
and international politics; state policies and roles of state, related international organizations 
and the non-governmental actors concerning international political economy. 
 
833321  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย      3(3-0-6) 

Thai Foreign Relations 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนด 

และบังคับใช้นโยบายต่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัย 
Thai foreign relations from the past to the present; factors on making and  
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implementing Thai foreign policies; impact of Thai foreign policies and contemporary issues. 
 
833322  กฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นโลกร่วมสมัย    3(3-0-6) 

International Law and Contemporary World Issues 
กฎเกณฑ์ หลักการและบรรทัดฐานซึ่งใช้เป็นกรอบการปฏิบัติระหว่างรัฐในการจัดระเบียบ 

การเมืองโลกและลดความขัดแย้งในระบบการเมืองโลก ประเด็นปัญหาการใช้กฎหมายระหว่างประเทศใน
ฐานะเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมแห่งรัฐ หลักการกฎหมายระหว่างประเทศ อ านาจอธิปไตยและหลักการ
ไม่แทรกแซง การให้ความส าคัญกับบรรทัดฐานใหม่ต่าง ๆ 

Rules, principles, and norms as the codes of conduct among states for 
ordering world politics and minimizing global conflicts; the utilization of the international law 
as rules to control state behaviors; fundamental principles of international law, sovereignty 
and nonintervention; the growing support for new international legal norms. 
 
833323  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 

International Relations of Southeast Asia 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยมและการบูรณาการภูมิภาค  จุดก าเนิดและพัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจภายนอกภูมิภาคภายใต้บริบทของความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในประเด็นด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

Historical, economic and political developments of Southeast Asian Countries;  
regionalism and regional integration; origins and developments of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) since 1967; roles and interactions of ASEAN and Southeast 
Asian Countries with external powers under the context of cooperation and conflict in 
political, military, economic, social and cultural issues. 
 
833324  โลกาภิวัตน์และการเมืองโลก       3(3-0-6) 

Globalization and World Politics  
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อการ 

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก 
History, development, definitions, concepts, theories and effects of  

globalization on the world politics, economics, and social changes. 
 
833325  การก่อการร้ายและการศึกษาความม่ันคงในระดับโลก    3(3-0-6) 

Terrorism and Global Security Studies 
การศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเภทของการก่อการร้ายและ 

ความรุนแรงทางการเมืองทั้งรูปแบบใหม่และเก่า  การวิเคราะห์แนวทางเชิงทฤษฎีและอุดมการณ์เกี่ยวกับการ
ก่อการร้าย  การส ารวจบริบททางประวัติศาสตร์  สาเหตุและผลกระทบของการก่อการร้าย  การตอบสนองเชิง
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นโยบายต่อการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย  ความหมายของความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  วิวาทะเกี่ยวกับบทบาท จุดก าเนิด และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบสงครามในระบบ
ระหว่างประเทศ  พลวัตความมั่นคงที่ส าคัญในระดับโลกตั้งแต่การค้าอาวุธ การแพร่กระจายของอาวุธ
นิวเคลียร์ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ และการก่อการร้าย  ประเด็นปัญหาความมั่นคงใหม่ในระดับโลกที่เกี่ยว
โยงกับความยากจน โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ 

Systematic theoretical and empirical study of old and new types of terrorism  
and political violence; analysis of theoretical and ideological approaches towards terrorism; 
investigation of the historical context; causes and effects of terrorism; policy responses to 
terrorism and counter terrorism; meanings of security in international relations; debates on 
the roles, origins and changing nature of warfare in the international system; key global 
security dynamics ranging from the arms trade to nuclear proliferation, ethnic conflict and 
terrorism; new global security agenda related to poverty, disease, environmental change, 
etc. 
 
833326  ชาติพันธุ์และชาตินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Ethnicity and Nationalism in International Relations  
แนวคิดและค านิยามเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชาตินิยม พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัย 

เกี่ยวกับพัฒนาการและความส าคัญของชาติพันธุ์และชาตินิยม ประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์
เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ชาตินิยม ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ และความพยายามในการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น วิวาทะร่วมสมัยว่าด้วยชาติ ชาติพันธุ์ รวมทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติในทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

Concepts and definitions of ethnicity and nationalism; historical and  
contemporary basis for development and significance of ethnicity and nationalism; issues 
and problems raised by the phenomena of ethnicity and nationalism, ethnic conflict, and 
efforts at conflict resolution;  contemporary debates on nation, ethnicity and international 
relations theory and practice. 
 
833327  วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Selected Readings in International Relations  
วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นงานคลาสสิก ทั้งท่ีเป็นแนวคิด 

และประเด็นปัญหา รวมทั้งวรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ  

Selected international relations literature by focusing on classic works,  
concepts and issues, including literature on particularly interested topics (available to 
students upon consultation with the instructor). 
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833328  การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์      3(3-0-6) 
International Politics and Film 
บทบาทและความส าคัญของภาพยนตร์ในฐานะแหล่งที่มาหนึ่งของการท าความเข้าใจ

การเมืองระหว่างประเทศ  การศึกษาและการวิเคราะห์หัวข้อและประเด็นคลาสสิกและร่วมสมัยเกี่ยวกับ
สันติภาพ ความขัดแย้ง และความมั่นคงระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์
เพ่ืออธิบายและวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Roles and significance of film as a source of understanding international 
politics; study and analysis of classic and contemporary issues and topics in international 
peace, conflict and security through the medium of film; utilization of film to explain and 
criticize concepts and theories in International Relations. 
 
833329  เอเชียตะวันออกร่วมสมัย       3(3-0-6) 

Contemporary East Asia 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และไต้หวัน พัฒนาการทาง 

การเมืองและเศรษฐกิจตั้งแต่ ค.ศ. 1945 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ประเด็น
ส าคัญในภูมิภาค ได้แก่ ชาตินิยม ข้อพิพาทด้านดินแดน เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กับปัญหาการรวมประเทศ 
ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค และความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี 

Historical backgrounds of China, Japan, North Korea, South Korea and Taiwan;  
political and economic development since 1945; conflicts and cooperation among the 
countries in the region; certain issues surrounding the region such as nationalism, territorials 
disputes, the two Koreas and the question of unification, U.S. interests in the region and 
nuclear disputes on the Korean peninsula.   
 
833330 การบริหารงานภาครัฐไทย      3(3-0-6) 

Thai Public Sector Administration   
การบริหารราชการแผ่นดินของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน 

ภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระบบราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรอิสระ องค์การมหาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

Public administration in Thailand; central administration, provincial 
administration and local administration; Thai bureaucracy; government reform; administrative 
governance; public enterprise; autonomous agencies; public organizations; local 
administrative organizations in Thailand. 
 
833331 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

Comparative Public Administration 
  การศึกษาเปรียบเทียบและวิพากษ์แนวคิดร่วมสมัย แนวคิดที่ความส าคัญของความรู้ทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่มีความส าคัญ โดยมีจุดเน้นในการ
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วิเคราะห์ลักษณะพิเศษของระบบราชการในประเทศต่างๆที่มีบริบทที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่งผลต่อการ
บริหารของรัฐทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในทุกระดับ     
  Comparative study and critique of contemporary concepts, essential issues of 
Public Administration, public administration, and public management in prominent countries;  
analysis of unique characteristics of bureaucracy in different contexts and factors affecting 
government administration including politics, economics, social factors, history, and other 
involving factors at all levels. 
 
833332 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Statistics for Public Administration Research  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การทดสอบ 
สมมติฐานทางสถิติ หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและปัญหาการวิจัย  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติการแปลผลและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ การน าผลวิจัยไปใช้ตัดสินใจ
ทางการบริหาร ตัวอย่างงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ใช้สถิติ  และรวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย  

Statistics for Public Administration research including descriptive and  
inferential statistics; statistical hypothesis testing; the principle of choosing the statistical 
techniques appropriate to the nature of data and research problem; data analysis by using 
the statistical programs interpretation and presentation of statistical results; application of 
research findings to administrative decision making; examples research in public 
administration that use statistics; including writing a research report. 
 
833333 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 

Contemporary Issues in Public Administration 
  การส ารวจเชิงลึกและสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่ปรากฏในการบริหารงานภาครัฐ 
ได้แก่ การจัดการองค์กรไม่แสวงหาก าไร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การจัดการความขัดแย้งของภาครัฐ การจัดการสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
  In-depth investigation and seminar in contemporary issues of public 
administration such as managing nonprofit organizations, public-private partnerships, 
intergovernmental relations, conflict management in public sector, emergency and disaster 
management, and good governance and ethics in public service.   
 
833334 การบริหารงานท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 

Thai Local Administration 
  โครงสร้างและการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การคลังและงบประมาณท้องถิ่น นวัตกรรมและ 
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน  
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  Structure and management of Thai local government; functions and 
responsibilities of local government; local personnel administration; local finance and 
budgeting; local innovation and governance. 
 
833335 การคลังท้องถิ่น         3(3-0-6) 

Public Finance in Local Administration 
  แนวคิดของการกระจายอ านาจทางการคลัง ขอบเขตของการคลังท้องถิ่น รายรับและรายจ่าย
ของท้องถิ่น การจัดท างบประมาณท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะของท้องถิ่น และเงินอุดหนุนจาก
รัฐสู่ท้องถิ่น  
  Concepts of fiscal decentralization; scope of local public finance; revenues 
and expenditures of local government; local budgeting; local taxation; local government 
debt; intergovernmental transfers. 
 
833336 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ       3(3-0-6) 

Emergency and Disaster Management 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ความ
เสี่ยงจากท้ังสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง และธรรมชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีจุดเน้นเรื่อง
โครงสร้าง กระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวม ตั้งแต่ กระบวนการให้ความรู้  การตระเตรียมความพร้อม การ
ตอบสนอง และการฟื้นฟูสถานการณ์ 
  Concepts and theories of emergency and disaster management; disaster, 
emergency, and risks from social, political, natural environments at the national and 
international levels emphasizing on structures, comprehensive functions of disaster and 
emergency management: mitigation, preparedness, response, and recovery. 
 
833337 พฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6) 

Organizational Behavior  
  แนวความคิดพ้ืนฐานและกระบวนการที่ส าคัญของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดพฤติกรรมใน 3 ระดับที่ส าคัญ ได้แก่ ในระดับบุคคลและตัวแปรด้านปัจเจกอ่ืน ใน
ระดับของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกระบวนการกลุ่มและในระดับองค์การ และพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
  Basic concepts and processes of organizational behavior; factors that 
influence the organizational behavior at three levels:  individual level and related variables, 
interpersonal level and group processes and organizational level; inter-organizational 
relations. 
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833338 การบริหารโครงการ         3(2-2-5) 
Project Management 

  แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการในภาครัฐและเอกชน กระบวนการบริหารโครงการ 
ตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ  โดย
ศึกษาถึงเทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการ 
  Concepts and principles of project management in public and private sectors 
including process of project management, project analysis, project planning, project 
monitoring and project assessment; techniques, tools, and related factors in project 
management. 
 
833339 แรงงานสัมพันธ์        3(3-0-6) 

Labor Relations 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ การบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นโยบายรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  Meanings, significance, concepts, and theories pertaining to labor relations; 
management of labor relations in public organizations, public enterprises and private 
organizations; government policies and related laws affecting labor relations; problems, 
obstacles, and development of Thai labor relations to ASEAN Economic Community. 
 
833410  ความคิดทางการเมืองของนิคโคโล มาคิอาเวลลี    3(3-0-6) 

Niccolo Machiavelli and his Political Thought  
ความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลีในมิติทางประวัติศาสตร์และการตีความอย่าง

หลากหลาย โดยงานเขียนที่ส าคัญ เช่น The Prince, the Discourses, Mandragola และจดหมายที่ส าคัญ 
การตรวจสอบแนวทางการตีความความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลี 

Machiavelli’s political thought in a variety of historical and interpretive 
contexts; emphasis on a close reading of the major works (The Prince, The Discourses, 
Mandragola, and selections from the letter; investigations of some major modern 
interpretations of Machiavelli’s political thought.  
 
833411 ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมช่ี     3(3-0-6) 

Antonio Gramsci and his Political Thought  
แนวความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่โดยยืนพื้นจากการศึกษางานชั้นต้นของกรัมชี่ 

ทั้งในช่วงก่อนถูกคุมขังและจากสมุดบันทึกจากคุกเป็นหลักในการท าความเข้าใจแนวความคิดส าคัญเช่น ทฤษฎี
สภาโรงงาน แนวคิดเรื่องปัญญาชน การศึกษาเชิงวิพากษ์ ประวัติศาสตร์และความเป็นสมัยใหม่ โมเดิร์นปริ้นซ์ 
รัฐ ประชาสังคม อเมริกันนิยมและลัทธิฟอร์ด กลุ่มประวัติศาสตร์ การครองอ านาจน า และอิทธิพลทาง
ความคิดของกรัมชี่ที่มีต่อวงวิชาการสังคมศาสตร์ร่วมสมัย  
 



 

 

81 

Antonio Gramsci’s political thoughts, based on his own pre-prison writings and  
the prison notebooks, in various aspects including the Factory Council Theory, Intellectuals, 
Critical Education, History and Modernity, Modern Prince, State, Civil Society, Americanism, 
Fordism, Historical Bloc, Hegemony, and his contributions to contemporary Social Sciences.  
 
833412 การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบัติ     3(3-0-6) 

Social Movement: Theory and Practice 
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางสังคมจากมุมมองรัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและสหวิทยาการ ส ารวจ 

ทฤษฎีและตัวอย่างเชิงประจักษ์เพ่ือเข้าใจพัฒนาการการก่อตัวของการประท้วง บริบท มิติภายในของ
ขบวนการเคลื่อนไหว วิวัฒนาการของการกระท ารวมหมู่ และผลกระทบที่มีต่อสังคมในด้านต่างๆ  

Analysis of social movements from a political science, sociological, and  
interdisciplinary perspective; exploring theories and empirical developments related to the 
construction of protest, the contextual and internal dimensions of social movements, the 
evolution of collective action, and impacts of social movements in society.  
 
833413 การจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

Comparative Local Governance  
แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบวิวัฒนาการ รูปแบบ 

ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ หลักการในการแบ่งอ านาจ โครงสร้าง หน้าที่ด้านการเงินและการระดมทุน และ
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศที่คัดเลือก 

Concept of comparative local governance, comparative on evolution, models,  
scope of functions, principles of power segmentation, structure, finance and funding 
functions and problems of local governance in some selected countries. 
 
833414 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก     3(3-0-6) 

East Asian Government and Politics 
ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นส าคัญต่างๆของระบบการเมืองในประเทศ 

ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นที่สถาบันทางการการเมือง กระบวนการทางการเมือง ประชาธิปไตย 
และบทบาทของตัวแสดงทางสังคมต่าง ๆ 

History, current situations and important issues of political systems in East  
Asia focusing on political institutions, political process, democracy and roles of social actors. 
 
833415 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 

Interest Groups, Political Parties and Elections 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและ 

การเลือกตั้ง   ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์  พรรคการเมืองและการเลือกตั้งต่อกระบวนการทาง
การเมืองและสถาบันการเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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Meaning, concepts, theories, evolution, and behavior of interest groups,  
political parties, and elections; relationships of interest groups, political parties, and 
elections of political process and political institutions for political development in the 
democratic system. 
 
833416 ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม    3(3-0-6) 

Leadership and Civil Engagement      
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม การ 

วิเคราะห์บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น าที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 
Meaning, theories, concepts on leadership and civil engagement; analysis of  

roles of leaders and leadership affecting civil engagement. 
 
833417 อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ   3(3-0-6) 

Conservatism and Counterrevolution  
ทฤษฎีว่าด้วยอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม ประวัติศาสตร์ของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ ปัญหาของ 

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม มรดกทางประวัติศาสตร์ของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม และ 
ขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติในการเมืองปัจจุบัน 

Theories of conservatism; histories of counterrevolutions; problems of  
conservatism; historical legacies of counterrevolutions; conservatism and counterrevolutions 
in contemporary politics. 
 
833418 การปฏิวัติ การกบฏและการต่อต้านขัดขืน     3(3-0-6) 

Revolution, Rebellion, and Resistance 
ทฤษฎีว่าด้วยการปฏิวัติ การกบฏ และการต่อต้านขัดขืน พื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและ 

สังคม ของการปฏิวัติ การกบฏ และการต่อต้านขัดขืนในทางประวัติศาสตร์ ศักยภาพและข้อจ ากัดของการ
ปฏิวัติ การกบฏ และการต่อต้านขัดขืนในทางประวัติศาสตร์และในการเมืองปัจจุบัน 

Theories of revolution, rebellion, and resistance; political, economic, and 
social backgrounds of revolution, rebellion, and resistance in history; potentials and 
limitations of revolution, rebellion, and resistance in history and contemporary politics. 
 
833419 ศาสนาและการเมือง          3(3-0-6)
  Religion and Politics  

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและการเมืองในแง่ที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางศาสนาและโครงสร้างทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ที่มีศาสนาเป็นปัจจัย 

Relationship between religion and politics in terms of the ways in which 
religion reflects politics from the past to present; the interaction between religious groups 
and political structure; political change caused by religious factors. 
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833420 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ     3(3-0-6) 
Foreign Policies of Major Powers 
นโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์หลักของประเทศมหาอ านาจ  การตีความ และวิเคราะห์ 

บทบาทของประเทศมหาอ านาจในการเมืองโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยเฉพาะบริบทในยุค
สงครามเย็น หลังสงครามเย็น และหลังเหตุการณ์ 9/11    

Foreign policy and grand strategy of major powers; interpretations and  
analysis of the roles of major powers e.g. the United States, China, Japan, etc. in world 
politics, particularly under the context of the Cold War Era, the Post-Cold War Era and after 
the 9/11 Incident. 
 
833421 การก่อตัวและการสิ้นสุดของจักรวรรดิในเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 

และตะวันออกเฉียงใต้    
Rise and Fall of Empires in East and Southeast Asia 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวรรดิ สาเหตุการก่อตัวของจักรวรรดิอเมริกา อังกฤษ ดัตช์  

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสเปน ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 19 และ 20 พลวัตของ
จักรวรรดิ การเคลื่อนไหวต่อต้านของประชาชนผู้รักชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่การสิ้นสุดของจักรวรรดิ  

Concepts and theories of empires; the causes of the rise of American, British,  
Dutch, French Japanese and Spanish empires in East and Southeast Asia in the 19th and 20th 
centuries; the dynamics of empires; the nationalist resistance movements; factors resulting 
in the fall of such empires. 
 
833422  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย       3(2-2-5) 

Peace Studies in Contemporary World  
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี แนวทางและรูปแบบต่าง ๆ ของการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ 

วิธี ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของสันติวิธี การวิเคราะห์กรณีศึกษาในโลกร่วมสมัย 
Definition, concepts, theories, approaches and models of conflict  

transformation by peaceful means, factors for successful transformation of the conflict, 
analysis of case studies in contemporary world. 
 
833423  สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 

Human Rights and International Relations  
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน  

หลักการ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

History, evolution, definitions, concepts, theories and philosophy pertaining to  
basic rights, principles, rules and laws concerning human rights, promotion and protection of 
human rights in national and international relations. 
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833424 ทักษะและปฏิบัติการทางการทูต       3(2-2-5) 
Diplomatic Skills and Practice  
มารยาททางสังคม ทักษะพ้ืนฐานทางการทูต การเขียนโต้ตอบและการพูดในโอกาสต่าง ๆ  

ธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต การแต่งกาย มารยาทบนโต๊ะอาหาร การเข้าสังคมและฝึกปฏิบัติทางการทูต 
Social etiquettes, basic diplomatic skills, correspondence and speech in  

different occasions, diplomatic protocol, attiring, table manner, sociability and diplomatic 
practice. 
 
833425   สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย   3(2-2-5)  

Seminar in Contemporary Issues of International Relations    
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย  รวมทั้งหัวข้อ 

ที่น่าสนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    
Studying and analyzing contemporary issues in international relations 

including issues on particularly interested topics (available to students upon consultation 
with the instructor).    
 
833430 การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานภาครัฐ    3(3-0-6) 

Conflict Management in Public Administration 
  ทฤษฎี แนวคิดและการประยุกต์รูปแบบและเทคนิคการจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง
ทางเลือกในการบริหารรัฐกิจ การอภิปรายประเด็นร่วมสมัย  และปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ
ความขัดแย้ง 
  Theories, concepts and applied methods and techniques to conflict 
management and alternative conflict resolution in public administration; discussion on 
contemporary issues; key success factors in conflict management. 
 
833431 การปกครองและพัฒนาเขตเมือง      3(3-0-6) 
  Urban Governance and Development  
  แนวคิด ทฤษฏี  และการใช้วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาภูมิภาค ท้องถิ่น รวมถึงเขต
พ้ืนที่เมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์และก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต แผนปฏิบัติการ
และการน าภารกิจเชิงปฏิบัติการไปด าเนินการ การติดตามก ากับดูแลและการประเมินผล 
  Concepts, theories, and strategic planning for regional and local development 
including the rapidly expanded urban areas ; analysis and goal setting for future 
development; operation plans to implementation; monitoring and evaluation. 
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833432 การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
Environmental Governance and Policy 

  การส ารวจประเด็นทางการเมืองที่ส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก าหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นศึกษาบทบาทของรัฐ เอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร ภาคประชาชน รวมถึงตัวแสดงอ่ืน 
ๆ ในการจัดการและก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
  Investigation of key political issues in environmental governance and 
policymaking; emphasis on the roles of government, private sectors, nonprofit organizations, 
civil society, and other actors in environmental governance and policymaking at national and 
international levels. 
 
833433 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

Human Resource Development 
  แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ หลักการ 
กรอบความคิด และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
พัฒนาการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ การประเมินผลการเรียนรู้และความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเทคนิคร่วมสมัยในการ
พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 

Concepts and theories in human learning and behavior change; principles,  
frameworks and processes in human resource development; training needs analysis and 
assessment of designing human resource development programs; various patterns of human 
resource development implementation; learning evaluation and key success in human 
resource development; contemporary techniques in competency-based human resource 
development. 
 
833434 การพัฒนาองค์การ       3(3-0-6) 

Organizational Development   
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การทั้งในระดับปัจเจกชน กลุ่มและองค์การ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การวินิจฉัยองค์การ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การ การใช้เครื่องมือสอดแทรกและ
การประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

Concepts and theories of organizational behavior at the individual, group, and  
organizational levels; organizational change management; analysis of changes in 
organizational environment; strategic planning for organizational change; interventional tools 
and achievement assessment of organizational development.    
 
833435  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ       3(3-0-6) 
       Strategic Management in Public Sector 

แนวคิดและกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนางานภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 
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และการจัดการภาครัฐในระดับต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา
ภาครัฐ การวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและสภาพแวดล้อมในอนาคต 
   Concepts and strategies of public management and development, 
relationship among different level of public organizations, stages and processes of strategic 
and policy planning in public sector, SWOT analysis in organization, analysis of contemporary 
socio-economic circumstances and potential changes in public sector. 
 
833440 เพศสภาพและการเมือง       3(3-0-6) 

Gender and Politics 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพและการเมือง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงชาย  

รวมถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ทฤษฎีสตรีนิยม และแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิง
ชาย  

Relationship between gender and politics; power relations among women, 
men and LGBT (Lesbian, Gay, Bisexaul and Transgender/Transexual); Feminism and trends of 
power relations between women and men.   
 
833441 ภาพยนตร์และการเมือง       3(3-0-6) 
  Film and Politics 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์และการเมือง ในแง่ท่ีภาพยนตร์เป็นภาพสะท้อนของ 
ความคิดส าคัญทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

Studying relationship between film and politics in terms of the ways in which  
film reflects politics from the past to present. 
 
833442  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์      3(3-0-6) 
          Critical Semi–Democracy 

ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองไทย รวมทั้งการก่อ 
ตัวของประชาธิปไตยครึ่งใบในปรากฏการณ์การเมืองไทยปัจจุบัน 

Studying and analyzing Thai political culture and political ideologies; and the  
emergence of Semi-Democracy in present Thai political phenomenon. 
 
833443  วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์      3(2-2-5) 

Selected Readings in Political Science 
วรรณกรรมคัดสรรในทางการปกครองและการเมืองโดยมุ่งเน้นงานคลาสสิก ทั้งท่ีเป็นแนวคิด 

และประเด็นปัญหา รวมทั้งวรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
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Selected literatures in government and politics by focusing on classic works,  
concepts and issues, including literature on particularly interested topics (available to 
students upon consultation with the instructor).   
 
833444  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม่       3(2-2-5) 

          Seminar in Modern Thai Politics 
ข้อถกเถียงเก่ียวกับประเด็นการเมืองไทยร่วมสมัย การเกิดระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ครึ่งใบ ความขัดแย้งของนักการเมืองและข้าราชการ ทหาร รวมถึงการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองในสังคม 
Debates on contemporary Thai political issues focusing on Neo-Semi  

Democracy, clashes among civil and military bureaucrats, and political polarization in 
Thailand. 
 
833445  สัมมนารัฐกับประชาสังคม      3(2-2-5) 

Seminar in State and Civil Society 
ศึกษา และวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของ 

ประชาสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับรัฐที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกรณีศึกษา
ประสบการณ์ในที่ต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา เอเชีย และไทย 

Studying and analyzing a seminar situation of the theories, developments of 
civil society; relationships between civil society and the state from the past to the present 
and case studies drawing experiences from other regions such as Europe, America, Latin 
America, Asia and Thailand.   
 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี      6 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 
  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรัฐศาสตร์และ/หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปเล่มของรายงานที่เป็น
ระบบ 
  Self-study in topics related to political science and/or public administration 
with the advisor’s consent and the research presentation required in a systematic report. 
 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
  International Academic or Professional Training 
  การฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 3 เดือน และมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 
  Academic or professional training abroad at a discretion and agreement of the 
university at least three months and at least 300-hour training. 
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833493 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 
  การฝึกปฏิบัติงานจริงเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา 
  Basic real-work setting apprenticeship to increase career experience related to 
political science or public administration as an employee in an agency or enterprise 
according to co-operative education system. 
 
833494 การฝึกงาน        6 หน่วยกิต 
  Professional Training 
  การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  Professional training either in government or private sector at a discretion and 
agreement of the university. 
 
835321 จิตวิทยาสังคม        3(3-0-6) 
  Social Psychology 
  วิเคราะห์ความหมายและแนวคิดของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจ ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ตลอดจนสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ วิธีการ
ทางจิตวิทยาที่มีน ามาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางด้านสังคม สถาบันและโครงสร้างทางสังคม แรงจูงใจ 
การรับรู้และปทัสถานทางสังคม พฤติกรรมและบทบาทตามเพศ พฤติกรรมของบุคคลในสังคมรูปแบบต่าง ๆ 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรทางสังคม การก่อตั้งและการ
พัฒนากลุ่ม ความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนพฤติกรรมมวลชน 

Analysis of meaning and concepts of social psychology; various variables in  
society affecting motive, beliefs, attitude, personality and behaviors; mental health of 
human beings; psychological methods applied in social phenomena; social institutions and 
structure; persuasion, perception and social norm; gender behavior and roles; individual 
behaviors in various types of society; behavioral deviation; communication; relationships 
between individuals, groups, and social organizations; group establishment and 
development; leader and follower as well as public behavior. 
 
778201 ภาษาเวียดนาม 1        3(2-2-5) 

Vietnamese I 
ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้ระบบตัวอักษร และ 

ค าศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามใน 
ระดับวลีและประโยค รวมทั้งไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง  

Vietnamese sound system, with emphasis on correct pronunciation; 
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Vietnamese alphabets; and basic vocabulary for everyday life. Practice in listening, speaking, 
reading and writing basic Vietnamese which includes certain fundamental grammatical rules 
involved. 
 
778202 ภาษาเวียดนาม 2        3(2-2-5) 

Vietnamese II 
ไวยากรณ์ของภาษาเวียดนามในระดับท่ีซับซ้อนขึ้น ฝึกการสนทนาเบื้องต้น การอ่านและ 

เขียนในระดับย่อหน้า 
More complicated Vietnamese grammar and practice in basic conversation,  

reading and writing short paragraphs.  
 
780101 ภาษาเขมร 1        3(2-2-5) 

Cambodian I 
การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่าย ๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง 
ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  

Articulation of consonants, vowels and tones in the Cambodian sound  
system; a set of vocabulary in dailylife; greeting and simple short conversations, writing of 
Cambodian autography; and general information about Cambodian location, geography, 
society and culture. 
 
780102 ภาษาเขมร 2        3(2-2-5) 

Cambodian II 
ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปท่ีมักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป 

เกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขมร 

A wider set of vocabulary in general usage, daily-life conversations, reading  
skill in Cambodian general affairs, basic sentential grammatical structures, writing skill in 
simple sentences, and knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ความหมายของเลขรหัสวิชา ประกอบด้วย 
1) เลขรหัสสามตัวแรก เป็นตัวเลข หมวดวิชา มีความหมายดังนี้  

    001   หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
833     หมายถึง หมวดวิชาของภาควิชารัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
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2) เลขรหัสสามตัวหลัง  มีความหมายดังนี้  
 2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)    หมายถึง  ชั้นปีของการศึกษา หรือกรณีที่วิชาเอกนั้นมี

รายวิชาบังคับเอกและเลือกเอกในชั้นปี 3 จ านวนเกินกว่า 10 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องก าหนดรหัสของชั้นปี
การศึกษาที่ 4 ในหลักร้อยเพิ่มเติม  

 2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ)    หมายถึง    หมวดวิชาดังต่อไปนี้           
เลข 0  หมายถึง    กลุ่มวิชาแกนทางรัฐศาสตร์ 
เลข 1, 4          หมายถึง     กลุ่มวิชาเอกการเมืองการปกครอง 

        เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                     เลข 3            หมายถึง     กลุ่มวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
        เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  

การฝึกอบรมหรือการฝึกงานต่างประเทศ  
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน 

2.3) เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย)   หมายถึง    ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายทิวากร  
แก้วมณี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Phil.  
 
 
 
ร.ม.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Political 
Economy and 
Political 
Science  
การปกครอง 
การปกครอง 

University of  Freiburg 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เยอรมนี 
 
 
 

ไทย 
ไทย 

2549 
 
 
 

2541 
2537 

6-9 6-12 

2 นายกานต์ 
บุณยะกาญจน 
 

อาจารย์ ร.ด. 
M.A.  
 
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
Politics, 
Philosophy 
and Religion  
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Lancaster University 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
สหราช

อาณาจักร 
 

ไทย 

2559 
2558 

 
 

2553 

6-9 6-12 



 

 

92 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

3 นายวัชรพล   
ศุภจักรวัฒนา 
 

อาจารย์ รป.ม  
 
ศศ.บ.  
รป.บ.  

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2550 
 

2551 
2546 

6-9 6-12 
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2) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายนิธิ   
เนื่องจ านงค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2545 

6-9 6-12 

2 นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

6-9 6-12 

3 นายสน นิลศรี 
 

อาจารย์ 
  

M.P.S. 
(Honors)  
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)                   

International 
Relations and 
Human Rights 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

The University  of 
Auckland 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิวซี 
แลนด์ 

 
ไทย 

 

2547 
 
 

2538 
 

6-9 6-12 
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3) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายพีรธร   
บุณยรัตพันธุ์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
พบ.ม.  
 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎจันทร์
เกษม 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2547 
2540 

 
2538 

6-9 6-12 

2 นางสาวดาริน  
คงสัจวิวัฒน์ 
 

อาจารย์ Ph.D.   
 
 
รป.ม.   
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

Regional and 
Rural Develop-
ment Planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

Asian Institute of 
Technology 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 
 

ไทย 
 

ไทย 

2557 
 
 

2542 
 

2537 

6-9 6-12 

3 นางสาวศิวาภรณ์ 
ไชยเจริญ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
ร.บ. 

Public Adminis-
tration 
การปกครอง 

University of North 
Texas 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ไทย 

2556 
 

2547 

6-9 6-12 
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 3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1* นายทิวากร  
แก้วมณี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Phil.  
 
 
 
ร.ม.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 
 

Political 
Economy and 
Political 
Science  
การปกครอง 
การปกครอง 

University of  Freiburg 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เยอรมนี 
 
 
 

ไทย 
ไทย 

2549 
 
 
 

2541 
2537 

6-9 6-12 

2* นายกานต์ 
บุณยะกาญจน 
 

อาจารย์ ร.ด. 
M.A.  
 
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 
 

รัฐศาสตร์ 
Politics, 
Philosophy 
and Religion  
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Lancaster University 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
สหราช

อาณาจักร 
 

ไทย 

2559 
2558 

 
 

2553 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

3* นายวัชรพล   
ศุภจักรวัฒนา 
 

อาจารย์ รป.ม  
 
ศศ.บ.  
รป.บ.  

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2550 
 

2551 
2546 

6-9 6-12 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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2) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1* นายนิธิ   
เนื่องจ านงค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2545 

6-9 6-12 

2* นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

6-9 6-12 

3* นายสน นิลศรี 
 

อาจารย์ 
  

M.P.S. 
(Honors)  
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)                   

International 
Relations and 
Human Rights 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

The University  of 
Auckland 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิวซี 
แลนด์ 

 
ไทย 

 

2547 
 
 

2538 
 

6-9 6-12 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 

ปีท่ี
ส าเร็จ

การศึกษ
า 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1* นายพีรธร   
บุณยรัตพันธุ์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
พบ.ม.  
 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎจันทร์
เกษม 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2547 
2540 

 
2538 

6-9 6-12 

2* นางสาวดาริน  
คงสัจวิวัฒน์ 
 

อาจารย์ Ph.D.   
 
 
รป.ม.   
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

Regional and 
Rural Develop-
ment Planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

Asian Institute of 
Technology 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 
 

ไทย 
 

ไทย 

2557 
 
 

2542 
 

2537 

6-9 6-12 

3* นางสาวศิวาภรณ์ 
ไชยเจริญ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
ร.บ. 

Public Adminis-
tration 
การปกครอง 

University of North 
Texas 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ไทย 

2556 
 

2547 

6-9 6-12 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายจักษ์   
พันธ์ชูเพชร 

รองศาสตราจารย์ ร.ด.  
วท.ม.  
 
 
ร.ม.  
น.บ.   
 
วท.บ.  

รัฐศาสตร์ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 
การปกครอง 
นิติศาสตร์ 
 
เทคนิคการแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2546 
2547 

 
 

2539 
2537 

 
2534 

6-9 6-12 

2 นายชาญณวุฒ  
ไชยรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

รป.ม.  
 
ร.บ.  

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 

2542 
 

2539 

6-9 6-12 

3* นายทิวากร  
แก้วมณี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Phil.  
 
 
 
ร.ม.  
 

Political 
Economy and 
Political 
Science  
การปกครอง 
 

University of  Freiburg 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

เยอรมนี 
 
 
 

ไทย 
 

2549 
 
 
 

2541 
 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2537 

4* นายนิธิ   
เนื่องจ านงค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2545 

6-9 6-12 

5* นายพีรธร   
บุณยรัตพันธุ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
พบ.ม.  
 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎจันทร์
เกษม 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2547 
2540 

 
2538 

6-9 6-12 

6 นายวัชรพล 
พุทธรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
 
ร.ม.  
ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Politics 
 
การปกครอง 
รัฐศาสตร์ 

The University of York 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

สหราช
อาณาจักร 

ไทย 
ไทย 

2557 
 

2550 
2546 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

7 นางวัลลภัช  
สุขสวัสดิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
ร.ม.  
ร.บ.  

Politics  
 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

The University of 
Adelaide 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ออสเตร 
เลีย 
ไทย 
ไทย 

2554 
 

2541 
2538 

6-9 6-12 

8 นายวิเชียร 
อินทะสี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
รป.ม.  
 
ร.บ.  
 
ศศ.บ.   

Korean Studies 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

Hanyang University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

เกาหลีใต้ 
ไทย 

 
ไทย 

 
ไทย 

2550 
2534 

 
2531 

 
2527 

6-9 6-12 

9* นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

6-9 6-12 

10 นางสาวอรไท 
โสภารัตน ์
(ลาศึกษาต่อ) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ม.  
 
ศศ.บ.  

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 

2546 
 

2543 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

11* นายกานต์ 
บุณยะกาญจน 
 

อาจารย์ ร.ด. 
M.A.  
 
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
Politics, 
Philosophy 
and Religion 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Lancaster University 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
สหราช

อาณาจักร 
 

ไทย 

2559 
2558 

 
 

2553 

6-9 6-12 

12 นางสาวจุฑามณี   
สามัคคีนิชย์ 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
ร.ม.  
 
 
ศศ.บ. 
(รัฐศาสตร์) 

Politics and 
International 
Relations  
การระหว่าง
ประเทศและการ
ทูต 
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

University of New 
South Wales 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ออสเตร 
เลีย 

 
ไทย 

 
 

ไทย 

2557 
 
 

2547 
 
 

2543 

6-9 6-12 

13* นางสาวดาริน  
คงสัจวิวัฒน์ 
 

อาจารย์ Ph.D.   
 
 
 

Regional and 
Rural Develop-
ment Planning 
 

Asian Institute of 
Technology 
 
 

ไทย 
 
 
 

2557 
 
 
 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

รป.ม.   
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 

2542 
 

2537 

14 นายปวงชน  
อุนจะน า 
(ลาศึกษาต่อ) 

อาจารย์ M.A.  
 
M.A.  
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)  

Politics 
 
Political 
Science  
การปกครอง 

The New School 
University 
University of Hawaii 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐ 
อเมริกา 
สหรัฐ 

อเมริกา 
ไทย 

2555 
 

2552 
 

2548 

6-9 6-12 

15 นางสาวพลดา  
เดชพลมาตย์ 

อาจารย์ รป.ด.  
 
รป.ม.  
 
สส.ม. 
 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
สวัสดิการแรงงาน 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 
 
 

2554 
 

2553 
 

2538 
 
 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2534 

16* นายวัชรพล   
ศุภจักรวัฒนา 

อาจารย์ รป.ม  
 
ศศ.บ.  
รป.บ.  

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2550 
 

2551 
2546 

6-9 6-12 

17* นางสาวศิวาภรณ์ 
ไชยเจริญ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
ร.บ. 

Public Adminis-
tration 
การปกครอง 

University of North 
Texas 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ไทย 

2556 
 

2547 

6-9 6-12 

18* นายสน นิลศรี 
 

อาจารย์ 
  

M.P.S. 
(Honors)  
 
ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)                   

International 
Relations and 
Human Rights 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

The University  of 
Auckland 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิวซี 
แลนด์ 

 
ไทย 

2547 
 
 

2538 
 

 

6-9 6-12 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



 

105 

3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

หน่วยงาน 

1.  นายพิชญ์   
พงษ์สวัสดิ์ 

Ph.D.  
M.Phill.  
ร.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)  

City and Regional 
Planning 
Land Economy 
การปกครอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

2.  นายธีรพงษ์  
บัวหล้า 

Ph.D.  
ร.ม.  
รป.บ.  

Rural Development 
บริหารรัฐกิจ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์     
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.  นายวีระศักดิ์   
เครือเทพ 

Ph.D.  
รป.ม. 
ร.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)  

Public Administration 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4.  นายเฉลิมพล   
แจ่มจันทร์ 

Ph.D.  
M.A. 
B.A.  

Area Studies 
Economics 
Economics 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม                            
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.  นางสาวปัทพร  
สุคนธมาน 

Ph.D.  
M.A. 
B.A.  

Economics 
Economics 
Economics 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ท างานจริงให้แก่นิสิต โดยมี 3 รายวิชาให้นิสิตเลือก คือ การอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา 
หรือการฝึกงาน ซึ่งนิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามระเบียบ/ขัอ
บังคับท่ีก าหนด 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ประสบการณ์จากรายวิชา มีดังต่อไปนี้ 
1) ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามได้ รวมถึง

ความสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
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2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะทาง
สังคม 

3) ความเข้าใจในวัฒนธรรมของหน่วยงานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเพื่อลดปัญหาการท างาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ได้ 

 
4.2 ช่วงเวลา 
       ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนตามค าแนะน าของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบในภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีหรือโครงงานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทาง

รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ตามสาขาวิชาเอกท่ีนิสิตเลือก โดยท าการศึกษา
วิจัยเป็นรายบุคคลภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนน าส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนดโดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ไป

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้ต่อได้ ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้ศึกษาและใช้ในการศึกษาระดับสูง

ต่อไป 
2) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนและสืบค้นข้อมูลในการวิจัย 
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายสรุปผล 
5) สามารถน าเสนอผลงานวิจัยและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสม 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาที่ 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ ก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาต่อจ านวนนิสิตอย่าง
เหมาะสม ก าหนดชั่วโมงและจัดท าบันทึกในการให้ค าปรึกษา รวมถึงการเสนอแนะแหล่งข้อมูลความรู้อ่ืนๆ ในการ
จัดท าปริญญานิพนธ์ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการ
ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ตามประกาศและ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

  



 

108 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
(1)  มีความรอบรู้ด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เบื้องต้น มีทักษะการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

-ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการเขียนและการค้นคว้า
ทางรัฐศาสตร์ เพ่ือฝึกให้นิสิตได้ฝึกเขียน ฝึกคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้างาน
วิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น 

(2)  มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติ 

-ก าหนดให้นิสิตรายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอก
เลือกมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักตั้งค าถามและวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาทางการเมืองและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็น
ระบบและสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอัน
น าไปสู่การจัดการแก้ไขโจทย์ปัญหาดังกล่าวในเชิง
สร้างสรรค์ 
-เปิดโอกาสให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์
ประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในชั้น
เรียนอย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(3)  มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูลและการท าวิจัย
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

-ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
เพ่ือฝึกให้นิสิตแต่ละวิชาเอกท าวิจัยในประเด็นที่
ตนเองสนใจ 

(4)  มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

-เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ริเริ่มและ
ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมหรือเวทีวิชาการทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
-ก าหนดให้นิสิตได้ฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานตาม
ความสนใจ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
องค์กร ชุมชนและสังคม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 
ข้อ เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 
        มนุษย์ รวมถึงการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดย
ในการท างานกลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3.3 ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.  ความรู้  
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญทางวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง
วิชาทางสังคมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และช่วยพัฒนาสังคมได้ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของสังคมและองค์การ รวมทั้ง 
ประยุกต์ความรู้ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้ 

2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถเข้าใจแนวคิด 
เหล่านั้น 

2.1.4 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชารัฐศาสตร์เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและองค์การ  

2.1.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน  
ตลอดระยะเวลาที่นิสิตอยู่ในหลักสูตร 

 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 
2.3.1 การทดสอบย่อย 
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
2.3.4 ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3.6 ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
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3. ทักษะทางปัญญา  
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้  
3.1.1 มีการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับองค ์ 

ความรู้อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3.1.2 สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  
3.1.3 สามารถหาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยแนวคิดจากการเรียนด้วยตนเอง 

 3.1.4 สามารถน าความรู้ในรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในสังคม 
 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 การให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 
3.2.4 การให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ออกข้อสอบที่ให้นิสิตอธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ อีกท้ังประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีความรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.2.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
4.2.5 มีภาวะผู้น า 
 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน 
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
นิสิตต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยดังนี้ 
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ 

การน าเสนออย่างเหมาะสม  
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท า

ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
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สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 

ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยใน
กรณีท่ีเป็นรายวิชานอกหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการเทียบเคียงผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (ในหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

             
 

       

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                      
001201  ทักษะภาษาไทย      O         O O    O  
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      O              O  
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา      O              O  
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      O              O  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      
001221  สารสนเทศศาสตร ์
            เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

     O     O   
 

       

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                      
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  O    O     O     O      
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                     O 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      O     O           
001227  ดนตรีวิถไีทยศึกษา           O           
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
001228  ความสุขกับงานอดเิรก      O                
001229  รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น  
            ชีวิตที่มีความหมาย 

     O        
 

       

001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  O              O      
001242  การคิดเชิงสร้างสรรค ์
            และนวัตกรรม 

     O     O   
 

       

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียง 
            ในชีวิตประจ าวัน 

             
 

       

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                      
001233  ไทยกับประชาคมโลก                O      
001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น                    O O 
001235  การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                O    O O 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต      O                
001237  ทักษะชีวิต      O         O      O 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ  O             O       
001239  ภาวะผู้น ากับความรัก      O     O         O  
001251  พลวัตกลุ่มและการท างาน 
            เป็นทีม 

     O     O   
 

       

001252  นเรศวรศึกษา               O      O 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
001253  การเป็นผู้ประกอบการ                O    O O 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

             
 

       

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      O         O       
001272  คอมพิวเตอรส์ารสนเทศ 
            ขั้นพื้นฐาน 

             
 

       

001273  คณิตศาสตร์และสถติ ิ
            ในชีวิตประจ าวัน 

             
 

 O    O O 

001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                      
001275  อาหารและวิถีชีวิต      O          O    O  
001276  พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว                O    O  
001277  พฤติกรรมมนุษย ์      O                
001278  ชีวิตและสุขภาพ  O                    
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               O       
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย                      
001281  กีฬาและออกก าลังกาย      O         O       
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                      
2.1 วิชาแกน (เปิดโดยคณะ/ภาควิชาอื่น)                      
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
            เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  O  O  O O     O  O     O   
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  O  O  O O     O  O     O   

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการน าเสนอผลงาน  O  O  O O     O  O     O   

214110  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   O    O O  O O  O O O O O  O  O 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                 O   O  
830101  แนวคิดและทฤษฎีทาง 
            สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

O O            O      O O 

835321 จิตวิทยาสังคม    O      O     O   O O     
     วิชาแกน (เปิดโดยภาควิชารัฐศาสตร ์
     และรัฐประศาสนศาสตร์)              

 
       

833100  การเขียนและการค้นควา้ 
            ทางรัฐศาสตร์      O   O       

 
       

833101 การเมืองการปกครองเบื้องต้น    O   O               
833102 การเมืองการปกครองไทย     O                 
833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            เบื้องต้น   O O   O O  O  O O O  O    O O 

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น                    O O 
833300 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร ์    O   O      O  O     O O 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
2.2 วิชาเอก                      
2.2.1 วิชาเอกการเมืองการปกครอง                      
833210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น    O                  
833211 การเมืองเปรียบเทียบ                      
833212 ทฤษฎีการเมือง    O     O             
833213 การเมืองการปกครอง 
            ท้องถิ่นไทย 

   O     O     
 

       

833214 การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย                      
833215 สถาบันการเมืองและ 
            กระบวนการทางการเมอืงไทย              

 
       

833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
            ส าหรับนักรัฐศาสตร ์

             
 

       

833311 กฎหมายอาญาส าหรับ 
            นักรัฐศาสตร ์

             
 

       

833312 เศรษฐกิจการเมือง    O     O             
833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 
            กฎหมายปกครอง 

    O    O     
 

       

833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
            ส าหรับนักรัฐศาสตร ์

             
 

       

833315 กฎหมายลักษณะพยาน 
            ส าหรับนักรัฐศาสตร ์
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833316 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย    O                  
833317  ความคิดทางการเมือง 
            ที่ไม่ใช่ตะวันตก 

        O     
 

       

833318  ทุนนิยม         O             
833319  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต ์                      
833410  ความคิดทางการเมือง 
            ของนิคโคโล มาคิอาเวลล ี

             
 

       

833411 ความคิดทางการเมือง 
            ของอันโตนิโอ กรัมช่ี 

             
 

       

833412  การเคลื่อนไหวทางสังคม : 
            ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

   O     O     
 

       

833413  การจัดการปกครองท้องถิ่น 
            เปรียบเทียบ 

    O    O     
 

       

833414  การเมืองการปกครอง 
            ในเอเชียตะวันออก 

   O          
 

       

833415  กลุ่มผลประโยชน์  
            พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง 

   O     O     
 

       

833416 ภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วม 
            ของประชาสังคม 

             
 

       

833417  อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม 
            และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัต ิ
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833418  การปฏิวัติ การกบฏ 
            และการต่อต้านขัดขืน              

 
       

833419  ศาสนาและการเมือง       O                  
833440  เพศสภาพและการเมือง         O             
833441  ภาพยนตร์และการเมือง     O               O  
833442  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์         O             
833443  วรรณกรรมคัดสรร 
            ในทางรัฐศาสตร ์              

 
       

833444  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม ่                      
833445  สัมมนารัฐกับประชาสังคม     O                 
2.2.2 วิชาเอก 
        ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ              

 
       

833211 การเมืองเปรียบเทียบ                      
833220  ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ 
            ระหว่างประเทศ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833221  ประวัติศาสตร์การทตูและ 
            ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833222  สถาบันและองค์การ 
            ระหว่างประเทศ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833320  เศรษฐกิจการเมือง 
            ระหว่างประเทศ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833321  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของไทย   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833322  กฎหมายระหว่างประเทศ 
            และประเด็นโลกร่วมสมยั   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833323  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833324  โลกาภิวตัน์และการเมืองโลก   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833325  การก่อการร้ายและการศึกษา 
            ความมั่นคงในระดับโลก     O  O O  O O  O O  O O    O 

833326  ชาติพันธ์ุและชาตินิยม 
            ในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833327  วรรณกรรมคัดสรร 
            ในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ   O  O  O O  O O  O O  O O    O 

833328  การเมืองระหว่างประเทศ 
            กับภาพยนตร์   O  O  O O  O O  O O  O O    O 

833329  เอเชียตะวันออกร่วมสมัย   O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833420 นโยบายตา่งประเทศ 
            ของประเทศมหาอ านาจ   O O O  O O  O O  O O  O O    O 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833421 การก่อตัวและการสิ้นสดุของ 
            จักรวรรดิในเอเชียตะวันออก 
            และตะวันออกเฉียงใต้ 

  O O O  O O  O O  O O  O O    O 

833422  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย     O  O O  O O  O O  O O    O 

833423  สิทธิมนุษยชนและความสมัพันธ์ 
            ระหว่างประเทศ     O  O O  O O  O O  O O    O 

833424 ทักษะและปฏิบตัิการ 
            ทางการทูต   O    O O  O O  O O  O O    O 

833425 สัมมนาประเด็นความสมัพันธ์ 
            ระหว่างประเทศร่วมสมยั   O    O O  O O  O O  O O    O 

       กลุ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
       (เปิดโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

             
 

       

206111  ภาษาจีน 1  O               O    O 
206112  ภาษาจีน 2  O               O    O 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                 O     
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2                 O     
218101  ภาษาพม่า 1  O             O  O  O   
218102 ภาษาพม่า 2  O             O  O  O   
219101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1  O             O    O  O 
219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2  O             O    O  O 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
221101 ภาษาเกาหลี 1               O O  O O   
221102 ภาษาเกาหลี 2               O O  O O   
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1               O O      
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2               O O      
778201 ภาษาเวียดนาม 1               O O      
778202 ภาษาเวียดนาม 2               O O      
780101 ภาษาเขมร 1               O O      
780102 ภาษาเขมร 2               O O      
2.2.3 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์                      
833213 การเมืองการปกครอง 
            ท้องถิ่นไทย 

   O     O     
 

       

833230  องค์การและการจัดการ 
            สาธารณะ  O  O O  O O    O O  O  O  O O  

833231 นโยบายสาธารณะ  O   O  O  O   O   O  O   O  
833232  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
            ภาครัฐ   O  O  O   O  O  O   O    O 

833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ  O  O O  O O O   O   O  O O  O  
833234  กฎหมายปกครองและ 
            การบริหารงานภาครัฐ  O   O  O  O   O    O O  O O  



 

124 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833235  ธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
            ในการบริหารงานภาครฐั  O O O O  O  O   O     O  O O  

833310  กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
            ส าหรับนักรัฐศาสตร ์

                     

833311  กฎหมายอาญาส าหรับ 
            นักรัฐศาสตร ์

                     

833314  กฎหมายวิธีพิจารณา 
            ความอาญาส าหรับนักรฐัศาสตร ์

                     

833315 กฎหมายลักษณะพยาน 
            ส าหรับนักรัฐศาสตร ์

                     

833330 การบริหารงานภาครัฐไทย  O O  O  O  O O   O  O  O O  O  
833331 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  O  O O  O  O   O   O  O  O O  
833332 สถิติเพื่อการวิจยั 
            ทางรัฐประศาสนศาสตร ์  O O O O  O  O   O     O  O O  

833333  ประเด็นร่วมสมยั 
            ทางรัฐประศาสนศาสตร ์  O O  O   O O   O   O O O O  O  

833334  การบริหารงานท้องถิ่นไทย  O O  O  O  O O   O  O  O  O O  
833335  การคลังท้องถิ่น  O  O   O  O   O    O O   O  
833336  การจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
            ภัยพิบัติ    O O  O   O O   O   O  O   O  

833337 พฤติกรรมองค์การ  O  O O  O   O  O O  O  O   O  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833338 การบริหารโครงการ  O  O O   O O   O   O O O O  O  
833339 แรงงานสัมพันธ ์  O O  O  O  O    O   O O   O  
833413 การจัดการปกครองท้องถิ่น 
            เปรียบเทียบ 

    O    O             

833430  การจัดการความขดัแย้งในการ  
            บริหารงานภาครัฐ  O O  O  O   O  O   O  O   O  

833431 การปกครองและพัฒนาเขตเมือง  O  O O  O O O   O   O  O   O  
833432  การจัดการและนโยบาย 
            สิ่งแวดล้อม  O  O O  O  O O  O   O  O  O O  

833433  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์    O O  O  O   O O  O  O   O O 
833434  การพัฒนาองค์การ  O O  O  O  O   O   O  O   O  
833435  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ    O O  O  O   O O  O  O   O O 
2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                      
833491  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี  O O  O  O O O   O O  O  O O  O  
2.4 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน
ต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงาน 

                     

833492  การฝึกอบรมหรือการฝกึงาน 
            ต่างประเทศ  O  O O  O  O   O  O   O    O 

833493  สหกิจศึกษา    O O  O  O   O   O  O   O  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 
833494  การฝึกงาน  O  O O  O  O   O  O   O    O 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันได ดังต่อไปนี้ 
 (1) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 1 นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาแกนทางรัฐศาสตร์ 
จ านวนอย่างน้อย 3 รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ การเขียน
และการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองเบื้องต้น การเมืองการปกครองไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเบื้องต้น และรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
 (2) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 2  นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาแกนทาง
สังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) จ านวนอย่างน้อย 2 รายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
จิตวิทยาสังคม และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 (3) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 2  นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาเอกบังคับ จ านวน
อย่างน้อย 4 รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 6 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 
 (4) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 3 นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตและการจัดท ารายงานของนิสิต 
 (5) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 3 นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาเอกบังคับ จ านวน
อย่างน้อย 3 รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 4 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 

(6) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 3 นิสิตสามารถสอบผ่านรายวิชาเอกเลือก จ านวน
อย่างน้อย 4 รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 5 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 
 (7) หลังจากนิสิตเรียนจบในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น นิสิตสามารถผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 
 (8) หลังจากนิสิตเรียนจบในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตสามารถผ่านรายวิชาการฝึกอบรม
หรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือ สหกิจศึกษา หรือ การฝึกงาน 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
(1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ที่มีต่อหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในลักษณะของการ
เน้นผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

(2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในแง่ของตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ 
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นิสิตทีม่ีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3 ใช้เวลาในการศึกษาโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และ/หรือเหรียญรางวัลเรียนดีตลอด 
 หลักสูตร โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ 
 ส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน  

นับจากวันเปิดภาคเรียน 
3.2.2 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด 
 ได้รับอักษร I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) หรืออักษร P (การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด) 
3.2.3 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา โดยขอส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3.2.4 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ 

1. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
2. แนะแนวให้อาจารย์ใหม่ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ 
3. แนะแนวให้อาจารย์ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน

คณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ 
4. แนะแนวให้อาจารย์ใหม่ มีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในฐานะที่เป็นอาจารย์ 

 
ส่วนที่ 2 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

1. คณะมอบหมายอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หรือาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ โดยสามารถประเมิน
ได้โดยนิสิต และอาจารย์ที่มีความรู้ในสาขาวิชาเดียวกัน 

3. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่
ทันสมัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจและตระหนักความส าคัญของการวิจัย โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการท้ังภายในและ/หรือภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

3.2 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ 
3.3 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ของคณะ 
3.4 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน 
3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จดัระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปี ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (course  
descriptions) 

2.1.3 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน 
ห้องเรียนและการท ากิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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และการประเมินผล 
2.1.5 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
2.1.6 ก าหนดให้มีการวิจัยในห้องเรียน 
2.1.7 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

2.2.1 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ 
ในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ  

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สมัครรับทุนวิจัยและน าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตัวเอง 
และขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์เรียนต่อในการศึกษาท่ีสูงขึ้นเช่น ในระดับ Postgraduate  
2.2.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 
  2.2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการสร้าง 
เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชา 
สังคม ฯลฯ เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) ภาคการศึกษาต้น/ 
ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - จัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1.4   อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 9 คน คุณสมบัติมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษา  
เพ่ือท าหน้าที่วางแผน ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส าหรับอาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

1.8 การรับอาจารย์ประจ าเข้าใหม่ โดยต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

1.9 การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ หรือทุกรอบ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต 

ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้
บัณฑิต เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
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3. นิสิต 
3.1 การรับนิสิตเข้าศึกษา ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Beginning camps ก่อนเปิดภาค
การศึกษา รวมทั้งได้จัดโครงการเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ เช่น การเพ่ิมพูนทักษะการเขียนภาษาไทย การ
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

3.3 การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนิสิตจ านวนไม่เกิน  
50 คน ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดูแลให้ค าปรึกษา แนะน าการเรียนและ  
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

3.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ ติดตามอัตราการคงอยู่ของนิสิต และอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3.5 คณะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและการเรียกร้องของนิสิตเพ่ือน าปัญหาเสนอต่อ
คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่นิสิต
กระท าผิดและถูกลงโทษ ทางคณะเปิดโอกาสให้นิสิตดังกล่าวมีสิทธิขอยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
วินัยนิสิต เพ่ือวินิจฉัยตามล าดับต่อไป 

 
4. คณาจารย ์

4.1 ก าหนดระบบและกลไก กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
คุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.2 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.3 มีระบบพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์รุ่นพ่ีที่มี

ประสบการณ์ในการสอนที่ดีและมีต าแหน่งทางวิชาการแล้วปฏิบัติหน้าที่ เช่น การให้ค าแนะน าเทคนิค 
วิธีการสอน การเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการให้
ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตร และจัดให้อาจารย์ประจ าเป็นผู้ช่วยสอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าและนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
โดยตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงวิชาการของนักกฎหมาย 

4.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF เช่น  
การก าหนดตัวผู้สอน การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา การติดตาม มคอ.3, มคอ.5 และ  มคอ.7 เป็นต้น 

4.6 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสเข้าร่วม
ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ท าวิจัย/เสนอผลงานวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับ
อาจารย์ทุกคนเพ่ือเดินทางเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ 
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4.7 มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4.8 มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าภาระงานให้ครบ 4 ด้ าน ได้แก่ การสอน การวิจัย  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการแก่สังคม โดยให้จัดส่งภาระงานเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 ก าหนดให้ออกแบบหลักสูตรและสาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยให้ปรับปรุงหรือ

จัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

5.2 ควบคุมการบริหารหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท า
รายวิชา ก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  

5.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่การก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ.3, มคอ.5 ทุกรายวิชา  
ที่ เปิ ดสอนและจัดท ารายงานผลการด า เนินของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นปีการศึกษา 

5.4 ควบคุ มการจั ดการ เ รี ยนการสอนทุ ก รายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอน ให้ ค รบ  15  สั ปดาห์  
ตามก าหนดไว้ในแผนการสอน โดยทุกรายวิชาต้องมีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยผู้เรียน  
ทุกรายวิชา 

5.5 สนับสนุนให้ทุกรายวิชาจัดกิจกรรมเสริม โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษใน
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนทุกปี  

5.6 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เมื่อจัดการเรียนการสอนครบปีการศึกษา  
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายวิชาชั้นปี 1 -4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา เพ่ือท าการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

5.7 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยนิสิต 
ชั้นปี 4 และมีการส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจากนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีถัดไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 คณะสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลในการสืบค้น ในส่วนคณะ
สังคมศาสตร์มีห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย ที่มีหนังสือต าราทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศ นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีฐานข้อมูลต่าง ๆ  
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6.3 คณะได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิตทุกปีการศึกษา และน าผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ 

6.4 คณะจัดให้มีระบบกลไกบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 

 
รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าราเรียน 
ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

 
159,372 
32,785 

วารสาร 
*ภาษาไทย 
*ภาษาต่างประเทศ 

 
310 
83 

โสตทัศนวัสดุ 
(วีดิทศัน์, แผ่นดิสก์, เทป
บันทึกเสียง, ซีดีรอม) 

 
4,946 

 
ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์ 

 
 ABI/INFORM Complete 
 Academic Search Complete 
 Asia this Week 
 A to Z search 
 CINAHL plus with Full Text 
 CHE: PDF Dissertation Full Text 
 Communication & Mass Media Complete 
 Education Research Complete 
 Emerald 
 H.W. Wilson 
 JSTOR 
 Matichon e-Library 
 ProQuest Arts & Humanities Full Text 
 ProQuest Asian Business and Reference 
 ProQuest Dissertations & Theses 
 ProQuest Humanities Module 
 ProQuest Social Science Journals 
 SAGE Journals Online 
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รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ScienceDirect 
 SCOPUS 
 SpringerLink - Journal 
 ThaiLis Digital Collection (TDC) 
 Web of Science (ISI) 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร์ 

 

ที ่ หมวดหมู่หนังสือ 
จ านวน 

(เล่ม/รายการ) 
1 หนังสือทั่วไป 1,515 
2 หนังสือด้านจิตวิทยา 356 
3 หนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ 923 
4 หนังสือทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1,805 
5 หนังสือทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1,351 
6 โสตทัศนวัสดุ 296 

รวม 6,246 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพ
อย่างน้อยตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปี
การศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่
ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 
จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
 
ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทีส่อบผ่านรายวิชาแกนทางรัฐศาสตร์ จ านวนอย่างน้อย 3 

รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ การ
เขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองเบื้องต้น การเมืองการ
ปกครองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น และรัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น  

ร้อยละ 70 

2 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 2 ทีส่อบผ่านรายวิชาแกนทางสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ไม่รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) จ านวนอย่างน้อย 2 รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
เรียนของนิสิต จากทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย จิตวิทยาสังคม และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ  

ร้อยละ 70 

3  ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านรายวิชาเอกบังคับ จ านวนอย่างน้อย 4 รายวิชา 
โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 6 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 

ร้อยละ 70 

4 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่สอบผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ โดย
พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตและการจัดท ารายงานของนิสิต 

ร้อยละ 70 

5 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 3 ทีส่อบผ่านรายวิชาเอกบังคับ จ านวนอย่างน้อย 3 รายวิชา 
โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 4 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 

ร้อยละ 70 

6 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 3 ทีส่อบผ่านรายวิชาเอกเลือก จ านวนอย่างน้อย 4 รายวิชา 
โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต จากทั้งหมด 5 รายวิชาของแต่ละวิชาเอก 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลังเรียนจบ
ในภาคการศึกษาต้น 

ร้อยละ 80  

8 ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านรายวิชาการฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 
หรือสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน หลังเรียนจบในภาคการศึกษาปลาย 

ร้อยละ 90 

9 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 

5  
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7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/

ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
ร้อยละ 25 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 5 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดภายในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 25 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 
5 นิสิต/บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 1 คน 

ในวงรอบ
หลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้โดยใช้ 
วิธีสนทนากับกลุ่มนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้จากนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมในชั้นเรียน และผลการเรียน 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตในช่วงปลายภาคการศึกษาซึ่งจัดท าโดยส านักทะเบียน 
และประมวลผล 

1.2.2 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จากผลการเรียน และพฤติกรรมของ 
นิสิต 

1.2.3 การประเมินการสอนจากการสังเกตถึงกลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดย 
คณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร ด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต/บัณฑิต 
รวมทั้งการใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจากนิสิต/บัณฑิต 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอน และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน หรือท างานหลังจบการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ 5.4 ในองค์ประกอบที่ 5 เกี่ยวกับหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ 
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 
รายงานการประชุม/สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 
1.1 รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 

เมษายน 2559 
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วันที่ 4 เมษายน 2559 
1.3 รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 

พฤษภาคม 2559 
1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560 คณะสังคมศาสตร์ 
1.5 ร่างโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 สาขาวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
1.7 รายวิชาบังคับเอกและและบังคับเลือกของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด 20 

พฤษภาคม 2559) 
1.8 รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือกของสาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
- 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  - 

วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 
4.1 โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในภาพรวม 
4.2 รายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560  
4.3 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
4.4 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4.5 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
4.6 แผนการเรียน (Study Plan) ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
4.7 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
………………………………. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1/2559 
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร 
3. ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจ านงค์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
4. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
5. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์   กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
7. ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
8. ดร.วัชรพล พุทธรักษา   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
9. นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์   เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   กรรมการร่างหลักสูตร 
2. ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา   กรรมการร่างหลักสูตร 
3. อาจารย์สน นิลศรี   กรรมการร่างหลักสูตร 
4. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมฯ จึงกล่าวเปิดและด าเนินการ
ประชุมฯ  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2559 วันที่ 4 
เมษายน 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา
ยกร่างโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะแบ่งสาขาวิชาเอกออกเป็น 3 สาขาและมี
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกละ 3 ท่าน และโครงสร้างหลักสูตรจะมีหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรทั้งหมดรวม 126 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ
เอก กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาเลือกเสรี รวมถึงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและการฝึกสหกิจศึกษา 

 
 มติ รับทราบ  
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1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 วันที่ 4 
เมษายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ตามร่าง
โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ตามที่ ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา ได้กรุณาจัดท าขึ้น 

 
 มติ รับทราบ  
 

1.3 รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2559 วันที่ 10  
พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและ
เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ทั้ง 3 สาขาวิชาจัดการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าของแต่
ละสาขาวิชาก่อนที่จะประชุมร่วมกันแบบครบองค์ทั้ง 3 สาขาวิชาในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ต่อไป 

  
มติ รับทราบ  

 
1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 มติ รับทราบ   
 

1.5 ร่างโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

 มติ รับทราบ   
 

1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ รับทราบ   
 

1.7 รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือกของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 
20 พฤษภาคม 2559) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ รับทราบ   
 

1.8 รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือกของสาขาการเมืองการปกครอง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

 มติ รับทราบ   
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  
4.1 โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในภาพรวม 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาร่างโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560  
 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจ านวน 126 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย (1) 
หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย วิชาพ้ืนฐาน 33 
หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต (วิชาบังคับเอก 30 หน่วยกิต วิชาเลือกเอก 15 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6 หน่วยกิต และการฝึกสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต) และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 

 
4.2 รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการแยกรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์ออกเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการพิจารณาเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับสถิติในกลุ่ม
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คงรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐศาสตร์เป็นหนึ่งรายวิชาดังเดิม โดยไม่ต้องแยกรายวิชานี้ออกเป็น 2 รายวิชา คือ เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ตลอดจนไม่เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับสถิติอยู่ในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

4.3 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง ได้แก่ รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือก  
 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา

การเมืองการปกครอง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ประสานสาขาวิชาการเมืองการปกครองหารือกับคณาจารย์
ในสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ทั้งนี้การจัดท าค าอธิบายให้เขียนแบบใช้ค าส าคัญ (Keyword) โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 
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4.4 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ได้แก่ รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือก รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุรายวิชา 
“การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)” เป็นวิชาบังคับเอกของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ประสานสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หารือกับคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้การจัดท าค าอธิบายให้เขียนแบบใช้ค าส าคัญ (Keyword) โดยสามารถดูตัวอย่างได้
จากค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้บรรจุรายวิชา 
“การเมืองเปรียบเทียบ” เป็นวิชาบังคับเอกของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้รหัสรายวิชา
เดียวกัน 

 
4.5 รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาบังคับเอกและบังคับเลือก  

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ประสานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หารือกับคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ทั้งนี้การจัดท าค าอธิบายให้เขียนแบบใช้ค าส าคัญ (Keyword) โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 
 

4.6 แผนการเรียน (Study Plan) ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนการเรียนส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2560 
 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้แต่ละสาขาวิชาจัดท าแผนการ

เรียน (Study Plan) ของตน โดยระบุรายวิชาบังคับเอกในแต่ละชั้นปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 
2559 
 

4.7 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2560 
 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบจ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาใน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จ านวนรวมทั้งสิ้น 85 คน โดยแยก
การรับเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้  

 - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  30 คน 
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 - สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 คน 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  40 คน 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1  การจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังที่อยู่ในคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ เห็นชอบและมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการร่าง

หลักสูตรฯ ประสานกับเจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ในการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งฯ ดังกล่าวต่อไป  
 

5.2  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดน่าน 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  

  

 

 
 (ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
ครั้งที่ 2/2559 

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน 

 
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

- 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทั้งท่ีอยู่ในคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 

4.1 ค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา 
4.2 แผนการศึกษา (Study Plan) ของแต่ละสาขาวิชา 
4.3 แนวทางและการก าหนดรหัสรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
4.4 แนวทางการประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชากับคณาจารย์นอก

ภาควิชาและนอกคณะ 
4.5 การจัดท า มคอ.2 ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 

………………………………. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2/2559 

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-18.00 น. 
ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร 
3. ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา   กรรมการร่างหลักสูตร 
4. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
5. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์   กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
7. ดร.วัชรพล พุทธรักษา   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
8. ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
9. ดร.พลดา เดชพลมาตย์   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
10. นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์   เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการร่างหลักสูตร (ติดราชการ) 
2. อาจารย์สน นิลศรี   กรรมการร่างหลักสูตร (ติดราชการ) 
3. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ติดราชการ) 
4. ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจ านงค์  กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ติดราชการ) 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมฯ จึงกล่าวเปิดและด าเนินการ
ประชุมฯ  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการในที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทั้งที่อยู่ในคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
มติ เห็นชอบให้มีการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พ.ศ. 2560 ให้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปพร้อมกับหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพ่ือร่างและวิพากษ์หลักสูตรฯ ในคราว
เดียวกัน 

 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  

4.1 ค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา 
คณะกรรมการในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาบังคับเอกและ

บังคับเลือกของแต่ละวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบค าอธิบายรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาโดย

ได้วางรูปแบบค าอธิบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนรายวิชาใดท่ีค าอธิบายยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
คณะกรรมการในท่ีประชุมฯ ได้ขอให้ผู้ประสานงานของแต่ละวิชาเอกติดต่อกับคณาจารย์ผู้เขียนค าอธิบาย
รายวิชานั้น ๆ เพื่อจักได้จัดส่งให้ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรต่อไป 

 
4.2 แผนการศึกษา (Study Plan) ของแต่ละสาขาวิชา 

คณะกรรมการในท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาแผนการศึกษาของแต่ละวิชาเอกภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรายวิชาของแต่ละสาขาวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการศึกษาของแต่ละวิชาเอก โดย

สาระส าคัญ ได้แก่ การน ารายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายบรรจุในกลุ่มวิชาบังคับเอกและเลือกเอกส าหรับวิชาเอก
การเมืองการปกครองเพ่ือประโยชน์แก่นิสิตที่ต้องการประกอบอาชีพสายเจ้าพนักงานปกครอง  การบรรจุ
รายวิชากฎหมายในกลุ่มวิชาเลือกเอกส าหรับนิสิตวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนการบรรจุวิชา
การเมืองเปรียบเทียบซึ่งเป็นวิชาบังคับเอกของวิชาเอกการเมืองการปกครองให้เป็นวิชาบังคับเอกส าหรับ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 
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4.3 แนวทางและการก าหนดรหัสรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับแนวทางและการก าหนดรหัสรายวิชา

ทั้งหมดในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางและการก าหนดรหัสรายวิชา
ทั้งหมด โดยเฉพาะรายวิชาบังคับเอกและเลือกเอก ดังนี้ 

- ส าหรับรายวิชานอกภาควิชาฯ และนอกคณะ ให้ตรวจสอบและใช้รหัสรายวิชาของหน่วยงาน
เจ้าของรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้รวมรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 

- ส าหรับรายวิชาบังคับเอกและเลือกเอก ให้ใช้รหัส 3 ตัวหน้า คือ 833xxx และส าหรับรหัส 3 
ตัวหลังนั้น มีข้อก าหนดดังนี้ 

- รหัส 3 ตัวหลังที่เป็นหลักร้อย หมายถึงชั้นปี ส่วนรหัส 3 ตัวหลังที่เป็นรหัส 8334xx นัน้
หมายถึงชั้นปีหรือหมายถึงกรณีท่ีวิชาเอกนั้นมีรายวิชาบังคับเอกและเลือกเอกในชั้นปี 3 จ านวนเกินกว่า 
10 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องก าหนดรหัสในชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ในหลักร้อยเพ่ิมเติม 

- รหัส 3 ตัวหลังที่เป็นหลักสิบ ใช้แทนวิชาเอก ดังนี้ 
 - 833x1x และ 833x4x   หมายถึง วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 - 833x2x    หมายถึง วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 - 833x3x    หมายถึง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
- รหัส 3 ตัวหลังที่เป็นหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา  

 
4.4 แนวทางการประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชากับคณาจารย์นอก

ภาควิชา 
และนอกคณะ 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการประสานความร่วมมือจัดการ
เรียนการสอนในบางรายวิชากับคณาจารย์นอกภาควิชาและนอกคณะ 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบคณะกรรมการร่างหลักสูตรประสานงาน

กับภาควิชาและคณะอื่นเกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 

4.5 การจัดท า มคอ.2 ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการจัดท า มคอ.2 ส าหรับหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คณาจารย์ของภาควิชาทั้งที่อยู่ใน
คณะกรรมการร่างและวิพากษ์หลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.2 ต่อไป  
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
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ปิดประชุมเวลา 18.00 น.  

 

  

 

 
 (ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
ครั้งที่ 3/2559 

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจัดท าหนังสือถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ก าหนดรหัสและตรวจสอบรายวิชากฎหมายส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 
18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน 

 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 

4.1 แนวทางและการก าหนดการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และการปรับแผนการศึกษา (Study Plan) ของแต่ละวิชาเอก 

4.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละวิชาเอก 
4.3 การก าหนดรายชื่อ รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและ CV ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2560 

4.4 การจัดท าสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร และการก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) 

4.5 การพิจารณาร่าง มคอ.2 (ล่าสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559) 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 

………………………………. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3/2559 
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 20.00  น. 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์   ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร 
3. ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา   กรรมการร่างหลักสูตร 
4. อาจารย์สน นิลศรี    กรรมการร่างหลักสูตร 
5. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
6. ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจ านงค์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
7. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
8. นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์   เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   กรรมการร่างหลักสูตร (ติดราชการ) 
2. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ติดราชการ) 
3. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์   กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร  

(ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุม เวลา 17.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมฯ จึงกล่าวเปิดและด าเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 การจัดท าหนังสือถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ก าหนดรหัสและตรวจสอบรายวิชากฎหมายส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 
 มติ รับทราบ 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะ
สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  
4.1 แนวทางและการก าหนดการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2560 และการปรับแผนการศึกษา (Study Plan) ของแต่ละวิชาเอก 
คณะกรรมการในท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาแนวทางและการก าหนดการเรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 และการปรับแผนการศึกษาของแต่ละวิชาเอก 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 เลือกเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้ตามความต้องการ โดยจัก
ต้องเรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ รวมทั้งเห็นชอบให้ปรับแผนการศึกษาของ
แต่ละวิชาเอกในส่วนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ให้สอดคล้องกัน 

 
4.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละวิชาเอก 

คณะกรรมการในท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ 
ของแต่ละวิชาเอก 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ผู้ประสานงานของแต่ละวิชาเอก

ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนกับอาจารย์ผู้เสนอรายวิชานั้น ๆ 
เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้แก่คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2559 
 

4.3 การก าหนดรายช่ือ รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและ CV ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการก าหนดรายชื่อ รวมทั้งการ
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและ CV ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์พิเศษส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางเก่ียวกับการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละวิชาเอกจ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส่วนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนั้นเห็นชอบให้ประกอบด้วยคณาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และส าหรับอาจารย์พิเศษนั้น เห็นชอบให้เป็นไปองค์ประกอบที่มีอยู่
เดิม ทั้งนี้สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษในภายหลังได้ 
 

4.4 การจัดท าสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร และการก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการจัดท าสาระส าคัญในการปรับปรุง
หลักสูตรและการก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบการก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ใน

แต่ละด้าน รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ประสานงานของแต่ละวิชาเอกขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ในแต่ละ
วิชาเอกจัดท าสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ 
รวมทั้งจัดท าการก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาเพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.5 การจัดท า มคอ.2 ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ล่าสุด ณ วันที่ 8  

สิงหาคม 2559) 
คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการจัดท า มคอ.2 ส าหรับหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คณาจารย์ของภาควิชาทั้งที่อยู่ใน

คณะกรรมการร่างและวิพากษ์หลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.2 ต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่ยังขาดข้อมูลหรือยัง
ไม่สมบูรณ์ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 20.00 น.  

 
 

 

 
 (ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
ครั้งที่ 4/2559 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 แจ้งการตอบกลับเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากคณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 

4.1 การก าหนดรหัสรายวิชาและเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 รายวิชา ได้แก่  
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Civil Law and Commercial Law for 

Political Scientists)  
- กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Criminal Law for Political Scientists)  
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Procedure for Political 

Scientists)  
- กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐศาสตร์ (Law of Evidence for Political Scientists) 

4.2 การพิจารณารูปแบบและทิศทางในการปรับปรุงร่าง มคอ.2 ตามข้อคิดเห็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการร่างและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ที่ปรากฏในแบบสรุปผล
การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและแบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 

………………………………. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2559 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร 
3. ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา กรรมการร่างหลักสูตร 
4. อาจารย์สน นิลศรี กรรมการร่างหลักสูตร 
5. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
6. ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจ านงค์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
7. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
8. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
9. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์ กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร  
10. ดร.กานต์ บุณยะกาญจน   อาจารย์ประจ าภาควิชา 
11. นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์   เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   กรรมการร่างหลักสูตร (ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร ประธานในที่ประชุม
ฯ จึงกล่าวเปิดและด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 แจ้งการตอบกลับเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากคณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 มติ รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะ
สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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มติ รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  

4.1 การก าหนดรหัสรายวิชาและเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 รายวิชา ได้แก่  
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Civil Law and Commercial Law for 

Political Scientists)  
- กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Criminal Law for Political Scientists)  
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Criminal Procedure for 

Political Scientists)  
- กฎหมายลักษณะพยานส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Law of Evidence for Political 

Scientists) 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ก าหนดรหัสรายวิชาใน 4 รายวิชา
ข้างต้นอยู่ในวิชาเอกการเมืองการปกครอง และด าเนินการเรียงรหัสวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองใหม่ทั้งหมด 

 
4.2 การพิจารณารูปแบบและทิศทางในการปรับปรุงร่าง มคอ.2 ตามข้อคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการร่างและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่ปรากฏในแบบสรุปผล
การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและแบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการในท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและทิศทางในการปรับปรุงร่าง มคอ.2 
ตามข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ 

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้อาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละ

วิชาเอกด าเนินการประสานงานกับคณาจารย์ในวิชาเอกของตนเพื่อพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวิชาต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 การจัดการการรับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ใน
ระบบโควต้า 

คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาการจัดการรับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดท าประกาศรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า โดยยึดการรับเข้าตาม
หลักสูตรเดิม คือ มิได้แยกสาขาวิชาเอก 
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มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ท าบันทึกถึงอธิการบดีผ่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการดังกล่าว 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  

 
 
 
  

 

 
 (ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 



 

172 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 5/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การติดตามหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 จากทาง
มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ) 

1.2 ข้อคิดเห็นและการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารที่ได้ส่งทางอีเมล์ให้แก่คณาจารย์ผู้ประสานของแต่ละวิชาเอก) 

1.3 การจัดส่งรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและกอง
ศึกษาทั่วไปเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง (เอกสารแนบ) 

1.4 การจัดส่งหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ือ
พิจารณาในคณะกรรมการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ (เอกสารแนบ) 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 
12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

 
วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 

4.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อคิดเห็นและข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

- ภาพรวม  
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

4.2 แนวทางการจัดการเก่ียวกับวิชาภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ได้แก่ 205200 การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์ และ 205202  
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 

4.3 การพิจารณาร่าง มคอ.2 (ล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559) (เอกสารตามท่ีส่งให้ทาง 
อีเมล์)  

4.4 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการการรับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
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พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

………………………………. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-19.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร 
3. อาจารย์สน นิลศรี กรรมการร่างหลักสูตร 
4. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
5. ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจ านงค์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
6. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์ กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร  
8. ดร.กานต์ บุณยะกาญจน อาจารย์ประจ าภาควิชา 
9. นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   กรรมการร่างหลักสูตร (ติดราชการ) 
2. ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา   กรรมการร่างหลักสูตร 
3. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

 
เริ่มประชุม เวลา 17.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร ประธานในที่ประชุม
ฯ จึงกล่าวเปิดและด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การติดตามหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 จากทาง
มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ) โดยทุกหลักสูตรที่ครบวงรอบและจะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 
2560 นั้น จะต้องส่งให้กองบริการการศึกษางานพัฒนาหลักสูตรภายในเดือนธันวาคม 2559 
 
 มติ รับทราบ 

 
1.2 ข้อคิดเห็นและการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารที่ได้ส่งทางอีเมล์ให้แก่คณาจารย์ผู้ประสานของแต่ละวิชาเอก) 
 
มติ รับทราบ 
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1.3 การจัดส่งรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและกอง
ศึกษาทั่วไปเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง (เอกสารแนบ) 

 
มติ รับทราบ 
 
1.4 การจัดส่งหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ือ

พิจารณาในคณะกรรมการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ (เอกสารแนบ) 
 
มติ รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะ
สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  
4.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อคิดเห็นและข้อวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
-  ภาพรวม  
-  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คงสาระส าคัญของรายวิชาต่าง ๆ 
ในภาพรวมไว้เนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและ
รายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือการฝึกงานต่างประเทศเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ส่วนวิชาเอกการเมืองการปกครองและวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงสาระส าคัญของรายวิชา
ต่าง ๆ ไว้เช่นกันเนื่องจากการมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และคุณ
ลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรที่สะท้อนถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ขณะที่เห็นชอบให้วิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะการบรรจุรายวิชาที่
จ าเป็น เช่น รายวิชาทางด้านสถิติ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรายวิชาที่อาจมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกันอยู่ 
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4.2 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ได้แก่ 205200 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 
และ 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน  

 
มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

ทั้งสามเป็นรหัสรายวิชาของหลักสูตร คือ 833001,  833002 และ 833003 ตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และหากทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับรายวิชาทั้งสามดังกล่าวก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือเทียบเคียงรายวิชาดังกล่าวได้ในภายหลัง 
 

4.3 การพิจารณาร่าง มคอ.2 (ล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559) (เอกสารตามที่ส่งให้ทาง
อีเมล์)  
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ปรับปรุงร่าง มคอ.2 ในส่วนของ 
เนื้อหาทีย่ังสมบูรณ์ รวมทั้งการปรับรหัสรายวิชาใหม่ของรายวิชาภาษาอังกฤษท้ังสามตามวาระที่ 4.2 

 
4.4 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการการรับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร 

บัณฑิต พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ในวาระท่ี 5.1 เรื่อง การจัดการการ
รับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า  โดยคณะกรรมการใน
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดการรับเข้านักเรียนที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2560 ในระบบโควต้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดท าประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ในระบบโควต้า โดยยึดการรับเข้าตามหลักสูตรเดิม คือ มิได้แยกสาขา
วิชาเอกนั้น คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกับภาควิชา
รัฐศาสตร์ฯ ท าบันทึกถึงอธิการบดีผ่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
ดังกล่าว  

ต่อมาทางภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ได้ท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดีผ่านคณบดีคณะ 
สังคมศาสตร์เพ่ือขอทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ปรากฏว่า ทางคณะสังคมศาสตร์เห็น
ควรให้ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการบุคคลที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้วยตนเอง 
 

มติ คณะกรรมการในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับบุคคลที่ 
เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเบื้องต้น ดังนี้ 

- ในช่วงปีการศึกษา 2560 ให้ด าเนินการรับบุคคลที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตทั้งหมดโดยมิต้องแยกสาขาวิชาเอกท้ังในระบบรับตรง (โควต้า) และระบบแอดมิชชั่น  
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- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้บุคคลที่เข้าศึกษาต่อ
ในปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดได้รับทราบในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการปฐมนิเทศนิสิตและ
ผู้ปกครอง 

- ก าหนดให้ใช้ผลการเรียนในปีการศึกษาแรก รวมทั้งเกรดของรายวิชาแกน 3 รายวิชา 
ได้แก่ 833101 การเมืองการปกครองเบื้องต้น 833102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น และ 
833103 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอกตั้งแต่ชั้นปีที่ 
2 เป็นต้นไป 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 

 
ปิดประชุมเวลา 19.00 น.  

 
 
        

  

 

 
(ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
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แบบสรุปข้อวิพากษ์หลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
************************* 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ชื่อ – นามสกุล  ไชยวัฒน์ ค้ าชู 
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
สังกัด   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2. ความเห็นต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในภาพรวม 

โดยภาพรวมแล้ว หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นที่ยอมรับได้ว่ามี
มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการปรับปรุงตามข้อเสนอดังที่จะได้กล่าวต่อไปในบางรายวิชาการ และใน
บางหมวด 
 
3. ความเห็นต่อร่างหลักสูตรฯ ซึ่งแบ่งหมวดดังต่อไปนี้ 
    3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ดีแล้ว 
 
 3.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  ดีแล้ว 
   
 3.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

(1) กลยุทธ์ที่ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทุกคน อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
จ านวนอาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์จะมีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดหรือไม่ เห็นว่าในระดับ
ปริญญาตรีควรมีวิทยานิพนธ์ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนระบบเกียรตินิยมที่ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยม นอกจากต้องได้เกรด
เฉลี่ยตามก าหนดแล้ว จะต้องท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพในระดับเกียรตินิยมด้วย 

(2) รายชื่อวิชา “ภาวะผู้น ากับความรัก” (Leadership and Compassion) ชื่อภาษาไทย 
ควรเปลี่ยนค าว่า “ความรัก” ให้มีความเหมาะที่เหมาะกับเนื้อหาของวิชา 
  (3) วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ น่าจะพิมพ์ตกค าว่า นัก
รัฐศาสตร์   (4) วิชา กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐศาสตร์ ก็เช่นกัน น่าจะพิมพ์ตกค าว่า 
นักรัฐศาสตร์ 
  (5) วิชา ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์ อาจจะลึกและแคบเกินไปส าหรับปริญญาตรี ควร
เปลี่ยนชื่อและเนื้อหาเป็น ทฤษฎีประชาธิปไตย (Theories of Democracy) แล้วเนื้อหาในวิชานี้ใส่เรื่อง
วิพากษ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยครึ่งใบไว้ด้วย ว่าประชาธิปไตยครึ่งใบไมส่อดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตย
อย่างไรบ้าง 
  (6) วิชา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ ในทางปฏิบัติอาจด าเนินการให้
เป็นไปโดยยาก เพราะอาจต้องใช้งบประมาณมากส าหรับนักศึกษา นอกจากบางคนที่มีฐานะดีเท่านั้น จึงควร
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เป็นทางเลือกทางหนึ่งเท่านั้น จึงเห็นควรใส่ค าว่า หรือ ในประเทศ เพ่ิมเติมไว้ด้วย ส าหรับนักศึกษาที่ไม่
สามารถไปฝึกงานในต่างประเทศได้เพราะไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ 
  (7) วิชา ปรัชญาการเมือง ควรเปลี่ยนชื่อเป็น ความคิดทางการเมืองสมัยโบราณและสมัย
กลาง (Ancient and Medieval Political Thought) เป็นการศึกษาความคิดการเมืองของนักปรัชญา
การเมืองสมัยโบราณ เช่น Plato Aristotle ฯลฯ และความคิดทางการเมืองสมัยกลาง อาทิเช่น 
St.Augustine เป็นต้น ส่วนวชิาทฤษฎีการเมือง ควรเปลี่ยนชื่อเป็น “ความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ 
(Modern Political Thought)” เป็นการศึกษาความคิดทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ 
อย่างเช่น Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke, Machiavelli และ John Stuart Mill เป็นต้น 
  (8) ค าอธิบายรายวิชา บางวิชาเขียนเป็นรูปประโยคเช่น วิชา ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เป็น
ต้น  
ซึ่งส่วนใหญ่รายวิชาอ่ืน ๆ จะเป็นรูปวลี 
 

3.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 ดีแล้ว 
 
3.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 ดีแล้ว 

 
3.6 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
  ดีแล้ว 

 
3.7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ดีแล้ว 

 
3.8 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ดีแล้ว 

 
4. ความคิดเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) 
  ไม่มีเพ่ิมเติม 

 
                                      ลงชื่อ                         ไชยวัฒน์ ค้ าชู 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู) 
วันที่ 16 กันยายน 2559 
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แบบสรุปข้อวิพากษ์หลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
************************* 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ดร.จันทนา สุทธิจารี 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
เรียน คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เคารพ. 
 เนื่องจากดิฉันเห็นว่าคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท่านได้ท างานหนักในการปรับปรุง
หลักสูตรและส่วนใหญ่ท่านก็ท าได้ดีแล้ว จึงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตามหมวดต่างๆตามแบบฟอรม์ชุดนี้ 
แต่ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ดิฉันสนใจและมีความคิดเห็นที่อยากเสนอแนะ โดยเรียงเป็น
ข้อๆไปดังต่อไปนี้ (ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นในด้านหลักสูตรการเมืองการปกครอง ไม่มีประสบการณ์ใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก จึงต้องขออภัยด้วยค่ะ) 

1. จากข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ในข้อ 11 หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไม่ได้แสดงถึงการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการพัฒนาการเมืองไทยและ
ระดับระหว่างประเทศไว้ด้วย ซึ่งน่าจะจ าเป็นต้องกล่าวหรือแสดงการวิเคราะห์ไว้ เพื่อเป็นฐานส าหรับเหตุผล
และความจ าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งส่วนของวิชาเอกการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ที่แหลมคมในระดับภายในประเทศ (เช่น วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง การปฏิรูปการเมืองไทย การมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือความรุนแรงในการเมืองระดับโลกในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น) ซึ่งการแสดงการวิเคราะห์เช่นนี้ไว้จะเป็นฐานท าให้เชื่อมโยงกับ
เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดกระบวนวิชาใหม่บางรายวิชา เช่น วิชาการก่อการร้าย หรือวิชาเกี่ยวกับ 
Social Movement จริงๆ แล้วดูเหมือนจะแทรกอยู่ในหัวข้อการวิเคราะห์ทางสังคมวัฒนธรรมแล้ว แต่การ
ท าการวิเคราะห์ให้โดดเด่นภายใต้หัวข้อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองทั้งระดับภายในประเทศและ
ระดับระหว่างประเทศอาจจ าเป็นส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการเมืองการ
ปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเอามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์เชิงบริบทของพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ (ภาคเหนือตอนล่าง) ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรที่ส าคัญในเชิงบริบทของพ้ืนที่ที่น่าจะเป็นเหตุผลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรด้วย 

3. ต่อเนื่องจากข้อ 2 หลักสูตรรัฐศาสตร์ในทั้ง 3 วิชาเอกจะตอบโจทย์ของพ้ืนที่ ของภูมิภาค 
(ภาคเหนือตอนล่าง) และของประเทศว่าได้หรือไม่ อย่างไร มองผ่านกระบวนวิชาและวิธีการจัดการเรียน         
การสอน 

4. ต่อเนื่องจากข้อ 2 และข้อ 3 ท าอย่างไรจะให้เกิดจุดแข็งของหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเฉพาะ ในลักษณะที่อาทิเช่น เมื่อพูดถึงหลักสูตรรัฐศาสตร์หรือบัณฑิตรัฐศาสต ร์
การเมืองการปกครองของ มน. จะต้องนึกถึงจุดแข็งเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น หรือจุดแข็งเกี่ยวกับ
การศึกษาการเมืองการปกครองเชิงกรณีศึกษา (Case Study) หรือ Area Based ที่มีหลักสูตรรัฐศาสตร์
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การเมืองการปกครองของ มน.จะมีจุดแข็งมากกว่าที่อ่ืน ดังนี้เป็นต้น หรืออาจเป็นจุดแข็งเกี่ยวกับการศึกษา
เกี่ยวกับ Political Social Movement เป็นต้น  สาขา รปศ. และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยการระบุจุดแข็งของหลักสูตรและสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมใน
รายกระบวนวิชา รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน 

5. ในด้านการจัดการเรียนการสอน ควรระบุให้เห็นชัดถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศตวรรษที่ 21  

 
ต่อไปนี้จะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนวิชา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนวิชาใน

วิชาเอกการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
1. กระบวนวิชาที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกระบวนวิชาและมีความเกี่ยวเนื่ องกันในเนื้อหา เช่น 

การเมืองการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม่ มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียงล าดับก่อนหลังหรือไม่ วิชาอะไร เช่น Pre- อะไรหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นผลดี
ส าหรับ นศ. ใน Major ที่จะได้เรียนเนื้อหากระบวนวิชาต่อเนื่องกันตามที่ควรจะเป็น นศ.จะแน่นในความรู้ที่
เรียบเรียงเป็นระบบ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียก็มีคือ การก าหนดตัว Pre- ก่อนหลังไว้มากเกินไปอาจจะ 
Block หรือตัดโอกาส นศ. Major อ่ืนๆ ที่อยากมาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก เช่น อยากมาเรียนวิชา การ
เมืองไทย แต่ถูก  Block ตัว Pre- ไว้ถึง 2 ตัว วิชาการเมืองการปกครองเบื้องต้นกับวิชาสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองไทย เป็นต้น (ยกตัวอย่างเท่านั้นค่ะ ของมน. อาจไม่ได้ให้ 2 ตัวนี้ เป็นตัว Pre- 
ของวิชาการเมืองไทยก็ได้) อนึ่ง เมื่อดูค าบรรยายของวิชาการเมืองการปกครองไทยแล้ว จะเห็นว่ามีการพูด
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมืองกับสถาบันทางการเมืองไว้ด้วยจึงเกิดความสงสัยว่าเนื้อหา
ส่วนนี้จะซับซ้อนกับวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหรือไม่ แต่ค าบรรยายกระบวนวิชา
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยก็เขียนไว้ค่อนข้างสั้นมากๆ จึงไม่อาจตัดสินได้ว่ามีเนื้อหาเหลื่อม
ซ้อนกันมากแค่ไหน กับเนื้อหาในวิชาการเมืองการปกครองไทย เหลื่อมซ้อนกันมากจนอาจรวมเป็นกระบวน
วิชาเดียวกันได้หรือไม่ 

** ข้อสังเกต: จริงๆแล้ว เนื้อหาของวิชาการเมืองการปกครองไทยถ้าจะครอบคลุมตั้งแต่สมัย
สุโขทัย – ปัจจุบัน เนื้อหาจะค่อนข้างมากค่ะ อาจแยกเป็น 2 รายวิชาได้ เช่น ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ตั้งแต่สุโขทัย – รัชกาลที่ 5 เป็น 1 กระบวนวิชา และการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 – 
ปัจจุบันอีก 1 กระบวนวิชา * โดยยุบวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยมาอยู่ในวิชาการเมือง
การปกครองไทยตัว 2 นี้ และส าหรับ นศ. Major ต้องเรียนทั้ง 2 ตัว แต่ นศ. นอก Major อาจเลือกเรียนตัว
ใดตัวหนึ่งที่สนใจ 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง เนื้อหาของกระบวนวิชาประชาธิปไตยเชิงวิพากษ์จะซ้ าอยู่ในส่วน
หนึ่งของวิชาการเมืองการปกครองไทยด้วยหรือไม่และรวมทั้งซ้ าซ้อนอยู่ในวิชา สัมมนาการเมืองไทย
สมัยใหม่ ด้วยหรือไม่ หากซ้ าซ้อนอยู่จริงและยอมรับที่จะยุบรวมกันได้ตามข้อเท็จจริง หลักสูตรจะมีกระบวน
วิชาและหน่วยกิตเหลือว่างอีกที่จะเปิดกระบวนวิชาใหม่เพ่ิมตามบริบทความท้าทายอ่ืนๆ เช่น วิชาลักษณะ 
Area Based ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นต้น 
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2. หรือกลุ่มวิชาด้านท้องถิ่น เช่น การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย การจัดการปกครอง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ การบริหารงานท้องถิ่นไทย การคลังท้องถิ่น มีการเรียบเรียงเนื้อหากระบวนวิชาที่มี
ลักษณะองค์ความรู้ที่ต้องต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันหรือไม่ (ในเชิงก่อน – หลังที่ต้องเรียน) 

* ข้อสังเกต: วิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย นศ. จ าเป็นต้องได้เรียนรู้ทฤษฎีการ
ปกครองท้องถิ่นในระดับสากลในเชิงเปรียบเทียบก่อนหรือไม่ และ นศ. ที่เรียนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
ควรต้องเรียนการจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ และวิชาการบริหารงานท้องถิ่นไทยด้วยหรือไม่  ใน
ท านองเดียวกัน นศ. รัฐประศาสนศาสตร์ควรเรียนวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยด้วยหรือไม่ ในขณะ
ที่เรียนวิชาการจัดการท้องถิ่นเปรียบเทียบ และการบริหารงานท้องถิ่นไทยแล้ว 

* ข้อสังเกต: ในค าอธิบายกระบวนวิชากลุ่มท้องถิ่น ยังมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ เช่น ค าอธิบาย
รายวิชาการบริหารท้องถ่ินไทยกับวิชาการคลังท้องถิ่น เป็นต้น 

3. หรือกลุ่มวิชาด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น อุดมการณทางการเมืองร่วม
สมัย ความคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและขบวนการปฏิวัติ การกบฏและการ
ต่อต้านขัดขืน เชื่อมกับกลุ่มทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิส ความคิดทางการเมืองของแมคเคียเวล
ลี ความคิดทางการเมืองของกรัมชี่ เหล่านี้เป็นต้น การแตกเป็นหลายกระบวนวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความสนใจดูจะเป็นเจตนาที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งด้วยจ านวนวิชาเลือกที่นักศึกษามีข้อจ ากัด อาจต้องเลือกบาง
วิชาและทิ้งบางวิชาทั้งที่อยากเรียน เช่น จ าต้องเลือกวิชาความคิดทางการเมืองของแมคเคียเวลลี และทิ้ง
กรัมชี่ ทั้งที่อยากเรียนทั้งสองรายวิชา ก็ท าให้เสียดายโอกาส และอีกประการหนึ่งนักศึกษาที่จบวิชาเอก
การเมืองการปกครอง และสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองของกรัมชี่ แต่ไม่สามารถตอบ
หรือรู้เกี่ยวกับแมคเคียเวลลี เนื่องจากไม่ได้เลือกเรียน จะกลายเป็นจุดอ่อนของนักศึกษาการเมืองการ
ปกครองของ มน. ใช่หรือไม่ ในเชิงเนื้อหา เรียนของกรัมชี่หรือแมคเคียเวลลีทั้งเทอมเพียงคนเดียว ใช้เวลา
มากไปหรือไม่ ถ้าจะเอาหลายคนมารวมกันในกระบวนวิชา (นศ.จะได้เรียนแนวคิดทางการเมืองของนักคิด
หลายคนใน 1 กระบวนวิชาโดยอาจกรุ๊ปเอานักคิดในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นต้น) 

เช่นเดียวกันเลือกเรียนวิชาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยไปแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนวิชา
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก และวิชาอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและขบวนการปฏิวัติ  รวมทั้ง
วิชาการปฏิวัติ การกบฏและการต่อต้านขัดขืน ทั้งนี้เนื้อหาเหล่านี้จ าเป็นมากส าหรับนักศึกษาปริญญา
การเมืองการปกครอง 

* เช่นเดียวกัน ส าหรับข้อพิจารณาเรื่องความเหลื่อมซ้อนของเนื้อหาในกระบวนรายวิชาต่าง ๆ
เหล่านี้ หากพิจารณายุบรวมในบางวิชาเข้าด้วยกัน นศ.จะได้ประโยชน์ คือ ได้เรียนเนื้อหาครบถ้วนไม่ต้อง
เลือกวิชาหนึ่งแล้วนั่งเสียดายอีกวิชาหนึ่งที่ไม่ได้เลือก (เลือกไม่ได้แล้วเพราะโควตาเลือกเต็มแล้ว) ในแง่
อาจารย์และการบริหารจัดการหลักสูตรก็จะได้ประโยชน์ คือ มีหน่วยกิตและกระบวนวิชาเหลือให้ เปิด
รายวิชาใหม่ที่ท้าทาย ทันสมัย และจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

* ข้อสังเกต วิชากลุ่มอุดมการณ์และความคิดทางการเมือง ถ้า Grouping เป็นส านักคิดจะดี
หรือไม่ กลุ่ม Post Modern จะอยู่ตรงส่วนไหนดี นอกจากนั้น ถ้านักศึกษาไม่สนใจแมคเคียเวลลี ไม่สนใจ
กรัมชี่ แต่สนใจฮันติงตัน สนใจฟูกูยาม่า สนใจเอ็ดเวิร์ด ซาอิด จะเรียนจากวิชาไหน ถ้าเปิดวิชาเป็นรายนัก
คิดต่อ 1 กระบวนวิชาเช่นนี้ อาจต้องเปิดอีก 20 -30 กระบวนวิชาเพ่ือให้คลอบคลุมนักคิดทุกคนที่มีชื่อเสียง 
Grouping เป็นช่วงเวลาหรือเป็นส านักคิด นักศึกษาอาจได้เรียนครอบคลุมจ านวนนักคิดมากกว่า 
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4. ส าหรับนักศึกษา Major การเมืองการปกครอง ได้เรียนวิชาจิตวิทยาสังคมแต่ไม่ได้เรียน
วิชาจิตวิทยาทางการเมือง วิชาการปกครองส่วนภูมิภาค วิชาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเหล่านี้ ยังใช้วิเคราะห์การเมือง
ได้ดีอยู่ 

5. วิชาที่รับมือกับศตวรรษที่ 21 เช่น การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง
หากมีการ Grouping กลุ่มวิชาและยุบรวมบางวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน เหลื่อมซ้อนกันดังกล่าว จะท าให้มี
หน่วย กิตและกระบวนวิชาเหลือมากพอที่จะเปิดกระบวนวิชาใหม่ ๆ ที่ท้าทายต่อความเป็นไปในศตวรรตที่ 
21 หรือแม้แต่ความเป็นไปในบริบทพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีจุดเด่นด้านอาจารย์มากนะคะ ทั้งจ านวนและคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
อาจารย์ 

ส่วนมากอยู่ใน Generation ที่จะคอยอยู่กับหลักสูตรได้ต่อเนื่องยาวนาน มี 2 Generation เด่น ๆ คือ 
Generation กลาง ๆ และอาจารย์รุ่นใหม่ การก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มให้ชัดเจน โดยแยกเป็น
แผนพัฒนาอาจารย์แต่ละกลุ่มออกจากกัน  Generation กลางก็ใช้แผนหนึ่ง อาจารย์รุ่นใหม่ก็ใช้อีกแผนหนึ่ง
ก็จะเป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของหลักสูตรรัฐศาสตร์ มน. นะคะ 

เรียนเสนอความคิดเห็นมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ 
 

       
    ลงชื่อ             จันทนา สทุธิจารี 

(ดร.จันทนา สุทธิจารี) 
       วันที่ 16 กันยายน 2559 
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ภาคผนวก 3 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

เปรียบเทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  
1. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2552 และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีนโยบายให้หลักสูตรปริญญาตรีที่ครบรอบการผลิตบัณฑิตต้องปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งรวมถึงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560  
ดังนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่ 
สกอ.ได้ก าหนด ดังนี้ 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1.2 ปรับรายวิชาและแผนการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.3 ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
1.4 ปรับรหัสและชื่อหลักสูตรในภาษาอังกฤษ จากเดิม Bachelor of Arts Program in Political 

Science เป็น Bachelor of Political Science Program ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 

1.5 ปรับชื่อปริญญาและสาขาวิชาทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อในภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559  ดังนี้ 
จากเดิม   ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Political Science) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.A. (Political Science) 
เป็น  ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Political Science 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Pol.Sc. 

1.6 เปิดรายวิชาใหม่ส าหรับกลุ่มวิชาบังคับเอกและกลุ่มวิชาเลือกเอกทั้งสามวิชาเอกจ านวน 60 รายวิชา 
เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ เช่น การ
พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย การบูรณาการการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็น
ธรรมและยั่งยืน อีกท้ังมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง ตลอดจนการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากร จ าเป็นต้องอาศัยองค์
ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน
ของสังคมเพ่ือเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเมืองของไทยให้สามารถปรับตัวและทันต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียน และกระแสเศรษฐกิจ
การเมืองโลกท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและและอนาคตอันใกล้ 
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2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
ปีพ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีพ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 93 90 
    2.1 วชิาแกน - - 33 
    2.2 วชิาพ้ืนฐาน - 12 - 
    2.3 วชิาเฉพาะด้าน / วิชาเอก - 81 57 
          2.3.1 วิชาบังคับ / 
วิชาเอกบังคับ 

30 45 30 

          2.3.2 วิชาเลือก / 
วิชาเอกเลือก 

- 24 15 

          2.3.3 วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 

- 6 6 

          2.3.4 การฝึกอบรมหรือ
การฝึกงานในต่างประเทศ 
หรือสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน 

- 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

 
120 

 
129 

 
126 

 
2. ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
2.1 สาระการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปนี้ 
1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                          3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
              Information Science for Study and  
              Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์          3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            3(2-2-5) 
 Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                     3(2-2-5) 
 Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 
 Happiness with Hobbies 
 
 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปนี้ 
1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกติ 
001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า    จ านวน  6 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า         3(2-2-5) 
              Information Science for Study  
              and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์                3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                  3(2-2-5) 
 Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                           3(2-2-5) 
 Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก                3(2-2-5) 
 Happiness with Hobbies 
001229   รู้จักตวัเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตทีม่ีความหมาย       3(2-2-5) 
             Know Yourself, Understand Others,  
             Meaningful Life                                    
001241   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                  3 (2-2-5) 
             Western Music in Daily Life 

                                              
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
   
       
 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001231 ปรัชญาเพื่อชีวิต                     3(2-2-5) 
              Philosophy for Life  
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 
              Fundamental Laws for Quality of Life 
001233 ไทยกับประชาคมโลก                     3(2-2-5) 
              Thai State and the World Community 
001234    อารยธรรมและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น        3(2-2-5) 
               Civilization and Local Wisdom 
 
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                          
             Philosophy of Life for Sufficient living 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life 
001233   ไทยกบัประชาคมโลก                             3(2-2-5) 
             Thai State and the World Community 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 3(2-2-5) 
              Civilization and Local Wisdom 
 

 

ปิดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

 เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่ม  
      มนษุยศาสตร์ 
 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 
001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม          3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต       3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                         3(2-2-5) 
              Life Skills 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ                               3(2-2-5)      
              Media Literacy 

 

001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                  3(2-2-5)             
Politics, Economy and Society 

001236 การจัดการการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 
              Life Skills 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ                                      3(2-2-5)      
              Media Literacy 
001239    ภาวะผู้น ากับความรัก                              3(2-2-5)      
          Leadership and Compassion         
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม               3(2-2-5) 
              Group Dynamics and Teamwork 

001252    นเรศวรศึกษา                                       3(2-2-5) 
              Naresuan Studies       

001253    การเป็นผู้ประกอบการ                             3(2-2-5) 
              Entrepreneurship 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 
              Man and Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information  
              Science 
 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275 อาหารและวิถีชวีิต                    3(2-2-5) 
              Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว           3(2-2-5) 

    Energy and Technology  Around  Us 
001277 พฤติกรรมมนุษย ์                    3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                    3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             3(2-2-5) 
              Man and Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information  
              Science 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275 อาหารและวิถีชวีิต                3(2-2-5) 
              Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                    3(2-2-5) 
              Energy and Technology  Around  Us 
001277 พฤติกรรมมนุษย ์                    3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                    3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                 1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 
 

 
5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                        1(0-2-1) 
            Sports and Exercises  
 

 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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2.1 สาระการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   
2560 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 

1. วิชาแกน 
      - 

1. วิชาแกน                        33 หน่วยกิต - บรรจุรายวิชาแกนที่ต้องเรียน
ส าหรับนสิิตหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตทั้งหมด จ านวน 13 
รายวิชา 

 833101 การเมืองการปกครอง        3(3-0-6)  
           เบื้องต้น  
           Introduction to Politics and  
           Government 

- เปิดรายวิชาใหม ่
- เป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

2. วิชาพ้ืนฐาน                   12 หน่วยกิต   

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
           Introduction to Economics 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
           Introduction to Economics 

- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ     3(3-0-6) 
           กฎหมาย     
           Introduction to Law                                             

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ      3(3-0-6) 
           กฎหมาย     
           Introduction to Law                                             

- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

830211 แนวคิดทฤษฎีทางสังคม    3(3-0-6) 
           วิทยาและมานุษยวิทยา         
           Theoretical Approaches in  
           Sociology and Anthropology              

830101 แนวคิดและทฤษฎีทาง       3(3-0-6) 
           สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  
           Sociological and nthropological              
           Theories and Concepts 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 101 
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 
- ปรับชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

835222   จิตวิทยาสังคม             3(3-0-6) 
             Social Psychology 

835321   จิตวิทยาสังคม               3(3-0-6) 
             Social Psychology 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 321 
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

3. วิชาเฉพาะด้าน               81 หน่วยกิต   

  - ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับให้
บรรจุอยู่ในรายวิชาแกนส าหรับ
นิสิตหลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต
ทั้งหมด รวมทั้งเป็นวิชาเอกบังคับ
และเอกเลือกของวิชาเอกต่าง ๆ  

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
           Communicative English for 
           Specific Purposes 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
           Communicative English for 
           Specific Purposes 

- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
           Communicative English for 
           Academic Analysis 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
           Communicative English for 
           Academic Analysis 

- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน 
           Communicative English for 
           Research Presentation 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน 
           Communicative English for 
           Research Presentation 

- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833101 รัฐศาสตรเ์บื้องต้น           3(3-0-6) 
           Introduction to  
           Political Science 

833200 รัฐศาสตรเ์บื้องต้น            3(3-0-6) 
            Introduction to  
            Political Science 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 200 
- เปลี่ยนเป็นรายวิชาส าหรับ
หลักสตูรอื่นที่ต้องมาเรียน 

833102 การเขียนและการค้นควา้   3(2-2-5) 
           ทางรัฐศาสตร ์
           Writing and Inquiry  
           in Political Science 

833100 การเขียนและการค้นควา้   3(2-2-5) 
           ทางรัฐศาสตร ์
           Writing and Inquiry  
           in Political Science 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 100 
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833111  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  3(3-0-6) 
            Introduction to Political  
            Philosophy 

833210  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
            Introduction to Political  
            Philosophy 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 210 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833112  การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
            Thai Politics and Government 

833102  การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
            Thai Politics and Government 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 102  
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
            และกฎหมายปกครอง                
            Constitutional Law and  
            Administrative Law 

833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ        3(3-0-6) 
            และกฎหมายปกครอง                
            Constitutional Law and  
            Administrative Law 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 313 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833212   การเมืองเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
             Comparative Politics 
 

833211   การเมืองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
             Comparative Politics 
 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 211 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
และวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833221  ความสัมพันธ์ระหว่าง     3(3-0-6) 
             ประเทศเบื้องต้น             
  Introduction to International  
             Relations  

833103  ความสัมพันธ์ระหว่าง       3(3-0-6) 
             ประเทศเบื้องต้น                     
  Introduction to International  
             Relations   

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 103  
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833222   ความสัมพันธ์ระหว่าง     3(3-0-6) 
             ประเทศของไทย            
             Thai Foreign Relations 

833321   ความสัมพันธ์ระหว่าง       3(3-0-6) 
             ประเทศของไทย            
             Thai Foreign Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 321 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833231  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6) 
             Introduction to Public  
             Administration                    

833104  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
             Introduction to Public  
             Administration                    

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 104  
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833232  องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
             สาธารณะ 
  Public Organization and  
             Management              

833230  องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
             สาธารณะ 
  Public Organization and  
             Management            

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 230 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 
833301   ระเบียบวิธีวิจัยทาง        3(2-2-5) 
             รัฐศาสตร์        
   Research Methodology in  
              Political Science        

833300   ระเบียบวิธีวิจัยทาง         3(2-2-5) 
             รัฐศาสตร์        
  Research Methodology in  
             Political Science        

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 300  
- เปลี่ยนเป็นวิชาแกนส าหรับนสิิต
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิตทั้งหมด 

833321   เศรษฐศาสตร์การเมือง    3(3-0-6) 
             ระหว่างประเทศ                    
             International Political    
             Economy 

833320   เศรษฐกิจการเมือง         3(3-0-6) 
             ระหว่างประเทศ                    
             International Political 
             Economy 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 320 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชาในภาษาไทย 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833331   นโยบายสาธารณะ         3(3-0-6) 
  Public Policy 
 

833231   นโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
  Public Policy 
 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 231 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

833341  การปกครองท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
            Thai Local Government 

833213  การเมืองปกครอง           3(3-0-6) 
            ท้องถิ่นไทย   
            Thai Local Government  
            and Politics                       

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 213 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
และวิชาเอกเลือกของวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

833491  วิทยานิพนธ์ระดับ       6 หน่วยกิต          
            ปริญญาตรี       
            Undergraduate Thesis 

833491  วิทยานิพนธ์ระดับ       6 หน่วยกิต          
            ปริญญาตรี       
            Undergraduate Thesis 

- 

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  1 รายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ตลอดภาค
การศึกษา) จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
833492 การฝึกอบรมหรือ         6 หน่วยกิต 
           การฝึกงานในต่างประเทศ 
           International Academic or 
           Professional Training 
833493 สหกิจศึกษา               6 หน่วยกิต 
           Co-operative Education 

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  1 รายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ตลอดภาค
การศึกษา) จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
833492 การฝึกอบรมหรือ          6 หน่วยกิต 
           การฝึกงานในต่างประเทศ 
           International Academic or 
           Professional Training 
833493 สหกิจศึกษา                6 หน่วยกิต 
           Co-operative Education 
833494 การฝึกงาน                  6 หน่วยกิต 
           Professional Training 

เพิ่มรายวิชา 833494 การฝึกงาน  
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วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระในการปรับปรุง 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาอื่น ๆ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มคละกันได้ 

วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

833311 จริยธรรมในรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
    Ethics in Political Science 

 - ปิดรายวิชา  

833312  วิเคราะห์เหตุการณ์        3(2-2-5) 
             การเมืองไทยปัจจุบัน                           
             Contemporary Thai Political 
             Analysis 

 - ปิดรายวิชา 

833313  การเมืองการปกครอง      3(3-0-6) 
             สหรัฐอเมริกา 
             US Government and Politics                           

 - ปิดรายวิชา 

833314  อุดมการณ์ทางการเมือง   3(3-0-6)                    
            ร่วมสมัย 
            Contemporary Political  

Ideology                     

833316  อุดมการณ์ทางการเมือง   3(3-0-6) 
            ร่วมสมัย 
            Contemporary Political  

Ideology                     

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 316 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833315  กลุ่มผลประโยชน์           3(3-0-6)                   
            พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง            

 Interest  Groups, Political 
Parties and Elections  

833415  กลุ่มผลประโยชน์            3(3-0-6) 
            พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง                             

Interest  Groups, Political 
Parties and Elections 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 415 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833316  ภาวะผู้น าและชนช้ันน า    3(3-0-6) 
            ทางการเมือง                      
            Leadership  and Political Elite                        

833416  ภาวะผู้น าและการมี         3(3-0-6) 
            ส่วนร่วมของประชาสังคม                  
            Leadership and Civil 

Engagement                        

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 416  
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833317 ทฤษฏีมาร์กซิสตเ์บื้องต้น   3(3-0-6)                  
            Introduction to Marxist 

Political Theory 

833319 ทฤษฏีการเมืองมาร์กซสิต์   3(3-0-6)  
           Marxist Political Theory 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 319 
– เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

 833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
             ส าหรับนักรัฐศาสตร์                       

Civil Law and Commercial 
Law for Political Scientists 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองและวิชาเอกเลือกชอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

 833311 กฎหมายอาญาส าหรับ     3(3-0-6) 
            นักรัฐศาสตร์              
            Criminal Law for Political 

Scientists                      

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองและวิชาเอกเลือกชอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระในการปรับปรุง 

  833212 ทฤษฏีการเมือง               3(3-0-6) 
            Political Theory 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833214  การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
            Democratization 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833215  สถาบันและกระบวนการ   3(3-0-6) 
            ทางการเมืองไทย                      
            Thai Political Institution and 

Process 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 
 

 833312  เศรษฐกิจการเมือง          3(3-0-6) 
             Political Economy 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

 833314 กฎหมายวิธีพิจารณา       3(3-0-6) 
            ความอาญาส าหรับนักรฐัศาสตร์                  

Criminal Procedure for 
Political Scientists 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองและวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833315 กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6) 
             ส าหรับนักรัฐศาสตร์                              

Law of Evidence for Political 
Scientists 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองและวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833317 ความคิดทางการเมือง       3(3-0-6) 
            ที่ไม่ใช่ตะวันตก                                       
            Non-Western Political Thought     

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833318  ทุนนิยม                       3(3-0-6) 
            Capitalism 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833410 ความคิดทางการเมืองของ  3(3-0-6) 
            นิคโคโล มาคิอาเวลลี                             

Niccolo Machiavelli and his 
Political Thought 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833411 ความคิดทางการเมืองของ  3(3-0-6) 
            อันโตนิโอ กรัมช่ี                             

Antonio Gramsci and his 
Political Thought 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833412 การเคลื่อนไหวทางสังคม:   3(3-0-6) 
            ทฤษฎีและปฏิบัติ                         
            Social Movement: Theory and 

Practice 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 
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วิชาเลือกกลุ่มการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระในการปรับปรุง 

 833413  การจัดการปกครอง         3(3-0-6) 
            ท้องถิ่นเปรียบเทียบ                  
            Comparative Local Governance 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองและวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833414 การเมืองการปกครอง       3(3-0-6) 
            ในเอเชียตะวันออก                    
            East Asian Government and 

Politics 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833417 อุดมการณ์อนุรักษ์นยิม      3(3-0-6) 
           และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ                 
           Conservatism and  
           Counterrevolution 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833418 การปฏิวัติ การกบฏ         3(3-0-6) 
            และการต่อต้านขัดขืน                          
            Revolution, Rebellion and 

Resistance       

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833419  ศาสนาและการเมือง        3(3-0-6) 
             Religion and Politics 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833440 เพศสภาพและการเมือง     3(3-0-6) 
           Gender and Politics 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833441 ภาพยนตร์และการเมือง    3(3-0-6) 
            Film and Politics 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833442 ประชาธิปไตยครึ่งใบ         3(3-0-6) 
             เชิงวิพากษ์                  
            Critical Semi-democracy 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 

 833444  สัมมนาการเมืองไทย        3(2-2-5) 
            สมัยใหม่   
            Seminar in Modern Thai 

Politics                       

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง 
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วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิชาเลือกกลุ่มความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระในการปรับปรุง 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาอื่น ๆ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มคละกันได้ 

วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

833322 ประวัติศาสตร์การทูต       3(3-0-6) 
           และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         
           History of Diplomacy and   
           International Relations         

833221 ประวัติศาสตร์การทูต       3(3-0-6) 
           และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         
           History of Diplomacy and   
           International Relations         

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 221 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833323 แนวคิดและทฤษฎี           3(3-0-6) 
           ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                    
           Concepts and Theories of   
           International Relations 

833220 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์     3(3-0-6) 
           ระหว่างประเทศ                    
           Theories of   
           International Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 220 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833324 กฏหมายระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
           International Law 

833322 กฎหมายระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
           และประเด็นโลกร่วมสมยั 
           International Law and 
           Contemporary World Issues 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 322 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833325 องค์การระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
           International Organization 

833222 สถาบันและองค์การ         3(3-0-6) 
           ระหว่างประเทศ    
           International Institutions and  
           Organizations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 222 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833326 นโยบายต่างประเทศของ  3(3-0-6) 
           ประเทศมหาอ านาจ                          
           Foreign Policy of Major Powers 

833420  นโยบายต่างประเทศของ  3(3-0-6) 
            ประเทศมหาอ านาจ                          
            Foreign Policy of Major Powers 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 420 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833327 ประเด็นความสัมพันธ์       3(2-2-5) 
           ระหว่างประเทศร่วมสมยั                               
           Contemporary Issues in   
           International Relations 

833425 สัมมนาประเด็นความ       3(2-2-5) 
           สัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย                               
           Seminar in Contemporary  
           Issues of International  
           Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 425 
- ปรับชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833328 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
            ในการเมืองโลก  
            Southeast Asia in World  

833323 ความสัมพันธ์ระหว่าง        3(3-0-6) 
           ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
           International Relations of 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 323 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- ปรับค าอธบิายรายวิชาใน
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            Politics            Southeast Asia ภาษาไทย 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833329 การเมืองและนโยบาย       3(3-0-6) 
           ต่างประเทศของกลุ่ม 
           สหภาพยุโรป                   
           Politics and Foreign Policy in  
           European Union 

 - ปิดรายวิชา 

 กลุ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศ โดยให้เลือก 
กลุ่มใดกลุม่หนึ่งจ านวน 6 หน่วยกิต 

 

 กลุ่มวชิาภาษาจนี 
206111 ภาษาจีน 1                    3(2-2-5) 
           Chinese I 
206112 ภาษาจีน 2                    3(2-2-5) 
           Chinese II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 
           Japanese I 
207102 ภาษาญี่ปุ่น 2                 3(2-2-5) 
           Japanese II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาพม่า 
218101 ภาษาพม่า 1                 3(2-2-5) 
           Myanmar I 
218102 ภาษาพม่า 2                 3(2-2-5) 
           Myanmar II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาฝร่ังเศส 
219101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
           Elementary French I 
219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
            Elementary French II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาเกาหล ี
221101 ภาษาเกาหลี 1               3(2-2-5) 
           Korean Language I 
221102 ภาษาเกาหลี 2               3(2-2-5) 
           Korean Language II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาอินโดนีเซีย 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1          3(2-2-5) 
           Indonesian I 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2          3(2-2-5) 
           Indonesian II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สาระในการปรับปรุง 

 กลุ่มวชิาภาษาเวียดนาม 
778201 ภาษาเวียดนาม 1          3(2-2-5) 
           Vietnamese I 
778202 ภาษาเวียดนาม 2          3(2-2-5) 
           Vietnamese II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาเขมร 
780101 ภาษาเขมร 1                 3(2-2-5) 
           Cambodian I 
780102 ภาษาเขมร 2                 3(2-2-5) 
           Cambodian II 

- เพิ่มรายวิชาใหม่โดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

 833324 โลกาภิวัตน์และ              3(3-0-6) 
           การเมืองโลก 
           Globalization and World  
           Politics 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833325 การก่อการร้ายและการ     3(3-0-6) 
           ศึกษาความมั่นคงในระดบัโลก 
           Terrorism and Global  
           Security Studies 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833326 ชาติพันธ์ุและชาตินยิมใน    3(3-0-6) 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           Ethnicity and Nationalism 
           In International Relations 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833328 การเมืองระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
           กับภาพยนตร์ 
           International Politics and Film 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833329 เอเชียตะวันออกร่วมสมยั   3(3-0-6) 
           Contemporary East Asia 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833421 การก่อตัวและการสิ้นสุด    3(3-0-6) 
           ของจักรวรรดิในเอเชียตะวันออก 
           และตะวันออกเฉียงใต ้
           Rise and Fall of Empires in 
           East and Southeast Asia 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 833424 ทักษะและปฏิบัติการ        3(2-2-5) 
           ทางการทูต 
           Diplomatic Skills and Practice 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
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วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิชาเลือกกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

สาระในการปรับปรุง 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาอื่น ๆ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มคละกันได้ 

วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

833332  การบริหารงาน             3(3-0-6) 
            ทรัพยากรมนุษย ์
            Human Resource  
            Management 

833232 การจัดการทรัพยากร        3(3-0-6) 
           มนุษย์ภาครัฐ 
           Human Resource  
           Management in Public Sector 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 232 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833333 การพัฒนาทรัพยากร      3(3-0-6) 
            มนุษย ์              
            Human Resource  
            Development 

833433 การพัฒนาทรัพยากร      3(3-0-6) 
            มนุษย์               
            Human Resource  
            Development 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 433 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833334  พฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6) 
            Organizational Behavior 

833337  พฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6) 
            Organizational Behavior 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 337 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833335  การพัฒนาองค์การ         3(3-0-6) 
            Organization Development 

833434  การพัฒนาองค์การ         3(3-0-6) 
            Organization Development 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 434 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833336   แรงงานสัมพันธ์           3(3-0-6) 
             Labour Relations 

833339   แรงงานสัมพันธ์           3(3-0-6) 
             Labour Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 339 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833337   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 
             Project Management 

833338   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 
             Project Management 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 338 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833338  กระบวนการงบประมาณ  3(3-0-6) 
            และการบริหารงานคลัง               
            Budgetary Process and Public   
            Finance  Administration 

833233 การบรหิารงานคลัง          3(3-0-6) 
           สาธารณะ 
           Public Finance Administration 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 233 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับของ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์

833339  ระบบบริหารงานภาครฐั   3(3-0-6) 
            Public Sector Administration  
            System 

 - ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

สาระในการปรับปรุง 

 833234 กฎหมายปกครองและการ  3(3-0-6) 
           บริหารงานภาครัฐ 
           Administrative Law and 
           Public Sector Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833235 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรม 3(3-0-6) 
           ในการบริหารงานภาครัฐ 
           Good Governance and Ethics 
           In Public Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833330 การบรหิารงานภาครัฐไทย  3(3-0-6) 
           Thai Public Sector  
           Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833331 การบรหิารรัฐกิจ             3(3-0-6) 
           เปรียบเทียบ 
           Comparative Public 
           Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833332 สถิตเิพื่อการวิจัยทาง        3(3-0-6) 
           รัฐประศาสนศาสตร ์
           Statistics for Public  
           Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833333 ประเด็นร่วมสมยัทาง        3(3-0-6) 
           รัฐประศาสนศาสตร ์
           Contemporary Issues in 
           Public Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
บังคับของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 833334 การบริหารงานท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 

           Thai Local Administration 
- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833335 การคลังท้องถิ่น              3(3-0-6) 
           Public Finance in  
           Local Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833336 การจัดการภาวะฉุกเฉิน     3(3-0-6) 
           และภัยพิบัต ิ
           Emergency and Disaster 
           Management 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833430 การจัดการความขัดแย้งใน  3(3-0-6) 
           การบริหารงานภาครัฐ 
           Conflict Management in 
           Public Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833431 การปกครองและพัฒนา     3(3-0-6) 
           เขตเมือง 
           Urban Governance and Development 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

สาระในการปรับปรุง 

 833432 การจัดการและนโยบาย     3(3-0-6) 
           สิ่งแวดล้อม 
           Environmental Governance 
           and Policy 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 833435 การบรหิารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
           ในภาครัฐ 
           Strategic Management in 
           Public Administration 

- เปิดรายวิชาใหมโ่ดยเป็นวิชาเอก
เลือกของวิชาเอกรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิชาเลือกกลุ่มการบริหารงานท้องถิ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
สาระในการปรับปรุง 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาอื่น ๆ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มคละกันได้ 

 - ปิดวิชาเลือกกลุ่มนี ้

833342  องค์กรปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
            กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
            Local Government and   
            Related Laws 

 - ปิดรายวิชา 

833343  การวางแผนเพื่อการ       3(2-2-5) 
            พัฒนาท้องถิ่น                                                     
            Planning for Local 
            Development 

 - ปิดรายวิชา 

833344  การมีส่วนร่วมของ          3(3-0-6) 
            ประชาชนในการปกครอง 
            ส่วนท้องถิ่น      
            People’s Participation in  
            Local Government  

 - ปิดรายวิชา 

833345 เทคนิคและวิธีปรับปรุง     3(2-2-5) 
             การบริหารท้องถิ่น                                 
             Techniques and Methods  
             for Local Administration   
             Improvement 

 - ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาอืน่ ๆ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

สาระในการปรับปรุง 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาอื่น ๆ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มคละกันได้ 

  

833351  สัมมนารัฐกับประชาสังคม 3(2-2-5) 
            Seminar on State and Civil  
            Society                       

833445  สัมมนารัฐกับประชาสังคม 3(2-2-5) 
            Seminar in State and Civil 

Society                       

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 445 
- ปรับชื่อรายวิชาในภาษาอังกฤษ 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ปกครอง 

833352 สัมมนาปัญหาความมั่นคง  3(2-2-5) 
           ระหว่างประเทศ  
           Seminar on International 
           Security Issues 

 - ปิดรายวิชา 

833353 สัมมนาการจดัการภาครฐั  3(2-2-5) 
           Seminar on Public  
           Management 

 - ปิดรายวิชา 

833354 วรรณกรรมคัดสรรใน      3(2-2-5) 
           ทางรัฐศาสตร ์
           Selected Readings in Political  
           Science                      

833443  วรรณกรรมคัดสรรใน       3(2-2-5) 
             ทางรัฐศาสตร ์
             Selected Readings in Political  
             Science                      

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 443 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

833355 วรรณกรรมคัดสรรใน       3(2-2-5) 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           Selected Readings in  
           International Relations 

833327 วรรณกรรมคัดสรรใน       3(3-0-6) 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           Selected Readings in  
           International Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 327 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833356 สันติวิธิศึกษา                 3(2-2-5) 
           Peace Studies 

833422 สันติศึกษาในโลกร่วมสมยั  3(2-2-5) 
           Peace Studies in 
           Contemporary World 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 422 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

833357 การบรหิารองค์การ          3(2-2-5) 
           ที่ไม่แสวงหาก าไร 
           Management in Nonprofit 
           Organization 

 - ปิดรายวิชา 

833358 การบรหิารระบบ            3(2-2-5) 
           สารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
           Management Information 
           System for Development 

 - ปิดรายวิชา 



 

220 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาอืน่ ๆ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

สาระในการปรับปรุง 

833359 สิทธิมนุษยชนในโลก        3(2-2-5) 
           ร่วมสมัย  
           Human Rights in 
           Contemporary World 

833423 สิทธิมนุษยชนและ           3(2-2-5) 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           Human Rights and  
           International Relations 

- เปลี่ยนรหสั 3 ตัวหลังเป็น 423 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือกของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

 
3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
ชั้นปีที่ 1  

 
แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 

(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   
            ค้นคว้า               3(3-0-6) 
001237  ทักษะชีวิต             2(1-2-3)   
0012XX วิชาพลานามัย             1(0-2-1) 
833101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
833102 การเขียนและการค้นคว้า 
            ทางรัฐศาสตร ์             3(2-2-5) 
830211 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
             และมานุษยวิทยา              3(3-0-6)                         3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยา 
            และมานุษยวิทยา              3(3-0-6) 
833100 การเขียนและการค้นควา้ 
            ทางรัฐศาสตร์                  3(2-2-5) 
833101 การเมืองการปกครองเบือ้งต้น 
                                               3(3-0-6) 
833102 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

 
- ปรับเปลี่ยนรหัส
และรายวิชาใหม่   

รวม                                18  หน่วยกิต  รวม                                21  หน่วยกิต  เพิ่มหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201 ทักษะภาษาไทย             3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ัน 
            พื้นฐาน              3(3-0-6) 
833111 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      3(3-0-6) 
833112 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
214110 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น          3(3-0-6) 
835222 จิตวิทยาสังคม             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001201 ทักษะภาษาไทย                3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
001281 กีฬาและการออก  
            ก าลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่
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แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระการปรับปรุง 

833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น      
                                               3(3-0-6) 
833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

รวม   21   หน่วยกิต รวม   18 หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
 
         

ชั้นปีที่ 2  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
               3(3-0-6) 
833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
            ปกครอง               3(3-0-6) 
833221 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  
                                                3(3-0-6) 
833231 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
                                               3(3-0-6) 
833210 ปรัชญาการเมือง                3(3-0-6) 
833211 การเมืองเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
835321 จิตวิทยาสังคม                  3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                18  หน่วยกิต  รวม                                18  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
               3(3-0-6) 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ  
            วัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
833212 การเมืองเปรียบเทียบ           3(3-0-6) 
833222 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของไทย              3(3-0-6) 
833232 องค์การและการจัดการสาธารณะ
               3(3-0-6) 
833241 การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ            1(0-2-1) 
833212 ทฤษฎีการเมือง                 3(3-0-6) 
833213 การเมืองการปกครอง 
           ท้องถิ่นไทย                      3(3-0-6) 
833214 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย    3(3-0-6) 
833215 สถาบันและกระบวนการ 
           ทางการเมืองไทย               3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม   19   หน่วยกิต รวม   19 หน่วยกิต คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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ชั้นปีที่ 3  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
833321 เศรษฐศาสตร์การเมือง 
            ระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 
833331 นโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับ 
           นักรัฐศาสตร์                     3(3-0-6) 
833311 กฎหมายอาญาส าหรับนกัรัฐศาสตร์  
                                               3(3-0-6) 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                  3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสั
และรายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                                19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
  ภาคการศึกษาปลาย 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน         1(0-2-1) 
833301 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน       1(0-2-1) 
833312 เศรษฐกิจการเมือง             3(3-0-6) 
833313 กฎหมายรัฐธรรมนญูและ 
           กฎหมายปกครอง              3(3-0-6) 
833xxx  วิชาเอกเลือก                3 หน่วยกิต 
833xxx  วิชาเอกเลือก                3 หน่วยกิต 
833xxx  วิชาเอกเลือก                3 หน่วยกิต 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                 3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสั
และรายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                               19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 4  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                             6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                            6 หน่วยกิต 
 

 
 
คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

รวม                                6  หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
                                            
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ                6 หน่วยกิต 

หรือ 
833493  สหกิจศึกษา                6 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ              6 หน่วยกิต 

  หรือ 
833493  สหกิจศึกษา              6 หน่วยกิต 

หรือ 
833494 การฝึกงาน                   6 หน่วยกิต 

 
 
เพิ่มรายวิชา 833494 
การฝึกงาน 

รวม                                6 หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ชั้นปีที่ 1  

 
แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 

(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   
            ค้นคว้า               3(3-0-6) 
001237  ทักษะชีวิต             2(1-2-3)   
0012XX วิชาพลานามัย             1(0-2-1) 
833101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
833102 การเขียนและการค้นคว้า 
            ทางรัฐศาสตร ์             3(2-2-5) 
830211 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
             และมานุษยวิทยา              3(3-0-6)                         3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยา 
            และมานุษยวิทยา              3(3-0-6) 
833100 การเขียนและการค้นควา้ 
            ทางรัฐศาสตร์                  3(2-2-5) 
833101 การเมืองการปกครองเบือ้งต้น 
                                               3(3-0-6) 
833102 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

 
- ปรับเปลี่ยนรหัส
และรายวิชาใหม ่

รวม                                18  หน่วยกิต  รวม                                21  หน่วยกิต  เพิ่มหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201 ทักษะภาษาไทย             3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ัน 
            พื้นฐาน              3(3-0-6) 
833111 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      3(3-0-6) 
833112 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
214110 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น          3(3-0-6) 
835222 จิตวิทยาสังคม             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001201 ทักษะภาษาไทย                3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
001281 กีฬาและการออก  
            ก าลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น      
                                              3(3-0-6) 
833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม   21   หน่วยกิต รวม   18 หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
 

  



 

225 

ชั้นปีที่ 2 
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
               3(3-0-6) 
833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
            ปกครอง               3(3-0-6) 
833221 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  
                                                3(3-0-6) 
833231 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
                                              3(3-0-6) 
833211 การเมืองเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
835321 จิตวิทยาสังคม                  3(3-0-6) 
2xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 1        3 หน่วยกิต 

หรือ 
7xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 1        3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                18  หน่วยกิต  รวม                                18  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
               3(3-0-6) 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ  
            วัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
833212 การเมืองเปรียบเทียบ           3(3-0-6) 
833222 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของไทย              3(3-0-6) 
833232 องค์การและการจัดการสาธารณะ
               3(3-0-6) 
833241 การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ            1(0-2-1) 
833220 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ 
            ระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 
833221 ประวัติศาสตร์การทูตและ 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3(3-0-6) 
833222 สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ 
                                              3(3-0-6) 
2xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 2        3 หน่วยกิต 

หรือ 
7xxxxx  ภาษาต่างประเทศ 2        3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม   19   หน่วยกิต รวม   19 หน่วยกิต คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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ชั้นปีที่ 3  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
833321 เศรษฐศาสตร์การเมือง 
            ระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 
833331 นโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
833320 เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 
                                               3(3-0-6) 
833321 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของไทย                         3(3-0-6) 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                  3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                                19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาปลาย 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน         1(0-2-1) 
833301 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน        1(0-2-1) 
833322 กฎหมายระหว่างประเทศและ 
           ประเด็นโลกร่วมสมัย           3(3-0-6) 
833323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน 
           เอเชียตะวันออกเฉียงใต้       3(3-0-6) 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                  3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                               19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 4  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                             6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                            6 หน่วยกิต 
 

 
 
คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

รวม                                6  หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
                                            
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ                6 หน่วยกิต 

หรือ 
833493  สหกิจศึกษา                6 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ              6 หน่วยกิต 

  หรือ 
833493  สหกิจศึกษา              6 หน่วยกิต 

หรือ 
833494 การฝึกงาน                   6 หน่วยกิต 

 
 
เพิ่มรายวิชา 833494 
การฝึกงาน 

รวม                                6 หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1  

 
แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 

(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   
            ค้นคว้า               3(3-0-6) 
001237  ทักษะชีวิต             2(1-2-3)   
0012XX วิชาพลานามัย             1(0-2-1) 
833101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
833102 การเขียนและการค้นคว้า 
            ทางรัฐศาสตร ์             3(2-2-5) 
830211 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
             และมานุษยวิทยา              3(3-0-6)                         3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยา 
            และมานุษยวิทยา              3(3-0-6) 
833100 การเขียนและการค้นควา้ 
            ทางรัฐศาสตร์                  3(2-2-5) 
833101 การเมืองการปกครองเบือ้งต้น 
                                               3(3-0-6) 
833102 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

 
- ปรับเปลี่ยนรหัส
และรายวิชาใหม ่

รวม                                18  หน่วยกิต  
 

รวม                                21  หน่วยกิต  เพิม่หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
001201 ทักษะภาษาไทย             3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ัน 
            พื้นฐาน              3(3-0-6) 
833111 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น      3(3-0-6) 
833112 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
214110 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น          3(3-0-6) 
835222 จิตวิทยาสังคม             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001201 ทักษะภาษาไทย                3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
001281 กีฬาและการออก  
            ก าลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น      
                                               3(3-0-6) 
833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม   21   หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 2  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น       
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
               3(3-0-6) 
833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
            ปกครอง               3(3-0-6) 
833221 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  
                                                3(3-0-6) 
833231 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น       
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(2-2-5) 
214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
                                              3(3-0-6) 
833230 องค์การและการจดัการ 
           สาธารณะ                       3(3-0-6) 
833231 นโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
835321 จิตวิทยาสังคม                  3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                18  หน่วยกิต  รวม                                18  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
               3(3-0-6) 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ  
            วัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
833212 การเมืองเปรียบเทียบ           3(3-0-6) 
833222 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของไทย              3(3-0-6) 
833232 องค์การและการจัดการสาธารณะ
               3(3-0-6) 
833241 การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ            1(0-2-1) 
833232 การจัดการทรยัากรมนุษย์ 
            ภาครัฐ                          3(3-0-6) 
833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
833234 กฎหมายปกครองและ 
           การบริหารงานภาครัฐ         3(3-0-6) 
833235 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมใน 
           การบริหารงานภาครัฐ         3(3-0-6) 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม   19   หน่วยกิต รวม   19 หน่วยกิต คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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ชั้นปีที่ 3  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
 
833321 เศรษฐศาสตร์การเมือง 
            ระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 
833331 นโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาต้น 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
833300 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
833330 การบริหารงานภาครัฐไทย    3(3-0-6) 
833331 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                  3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                                19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาปลาย 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน        1(0-2-1) 
833301 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
833XXX วิชาเลือก                         3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี             3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           เพื่อการน าเสนอผลงาน        1(0-2-1) 
833332 สถิติเพื่อการวิจัยทาง 
           รัฐประศาสนศาสตร์            3(3-0-6) 
833333 ประเด็นร่วมสมยัทาง 
           รัฐประศาสนศาสตร์            3(3-0-6) 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
833xxx วิชาเอกเลือก                 3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                  3 หน่วยกิต 

 
ปรับเปลีย่นรหสัและ
รายวิชาใหม ่

รวม                                21  หน่วยกิต  รวม                               19  หน่วยกิต  ลดหน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 4  
 

แผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2555 
(ไม่มีการแยกวิชาเอก) 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาระการปรับปรุง 

ภาคการศึกษาต้น 
 
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                             6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี   
                                            6 หน่วยกิต 
 

 
 
คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

รวม                                6  หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษาปลาย 
                                            
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ                6 หน่วยกิต 

หรือ 
833493  สหกิจศึกษา                6 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
 
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน 
            ในต่างประเทศ              6 หน่วยกิต 

  หรือ 
833493  สหกิจศึกษา              6 หน่วยกิต 

หรือ 
833494 การฝึกงาน                   6 หน่วยกิต 

 
 
เพิ่มรายวิชา 833494 
การฝึกงาน 

รวม                                6 หน่วยกิต  รวม                                6  หน่วยกิต  คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
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5. ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับ
รายวิชาที่มีการปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
833314  อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย  3(3-0-6) 

Contemporary Political Ideology 
 ศึกษาและวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ทางการเมือง และ/หรือลัทธิการเมืองที่ส าคัญ 
เช่น ฟาสซิสต์ ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิด
ทางการเมืองอื่นๆ  

Study and analysis in seminar, of major 
political ideologies and/or doctrines such as 
Fascism, Nationalism, Socialism, Socialism and 
other contemporarily relevant Isms that have a 
great impact on contemporary global politics. 

833316 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย        3(3-0-6) 
            Contemporary Political Ideology 

อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่ส าคัญ เช่น เสรี
นิยม อนุรักษ์นิยม ชาตินิยม ฟาสชิสม์ สังคมนิยม มาร์กซิสม์ 
สตรีนิยม สิ่งแวดล้อมนิยมและเช่ือมโยงอุดมการณ์ต่างๆเข้ากับ
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่
สลับซับซ้อน  

Key contemporary political ideologies 
including Liberalism, Conservatism, Nationalism, 
Fascism, Socialism, Marxism, Feminism, and 
Environmentalism; engaging basic knowledge on 
contemporary political ideologies to grasp 
complexities of contemporary politics. 

833316  ภาวะผู้น าและชนช้ันน าทางการเมอืง     3(3-0-6) 
 Leadership and Political Elite 
 ความหมาย ทฤษฎี แนวคดิเกีย่วกับภาวะผู้น า
และชนช้ันน าทางการเมือง การวิเคราะหภ์าวะผู้น าท่ีส่งผล
กระทบต่อชนช้ันน าทางการเมือง บทบาทของชนช้ันน าตาม
ระบอบการปกครองรูปแบบตา่งๆ ในสังคม 
 Meaning, theories, concepts on 
leadership and political elite; analysis of 
leadership affecting political elites; roles of elites 
in various political systems. 

833416 ภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วมของ               3(3-0-6) 
            ประชาสังคม 
             Leadership and Civil Engagement      

ความหมาย ทฤษฎี แนวคดิเกี่ยวกับภาวะผู้น าและการ 
มีส่วนร่วมของประชาสังคม การวิเคราะหบ์ทบาทของผู้น าและ
ภาวะผู้น าท่ีส่งผลกระทบต่อการมสี่วนร่วมของประชาสังคม 

Meaning, theories, concepts on leadership  
and civil engagement; analysis of roles of leaders and 
leadership affecting civil engagement. 
 

833317  ทฤษฎีมาร์กซสิต์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
Introduction to Marxist Political Theory 
แนวความคิด เบื้ องต้นเกี่ยวกับปรัชญาแล ะ

ตรรกวิทยาวิภาษวิธีและวัตถุนิยม ประวัติศาสตร์ของมาร์ก
และมาร์กซิสต์ การน าปรัชญาและตรรกวิทยาดังกล่าวไปใช้
วิเคราะห์และวิพากษร์ะบบทุนนิยม แนวคิดเกี่ยวกับวิถี การ
ผลิต การเบียดบังมูลค่าส่วนเกิน การสะสมทุน และการ
สร้างนวัตกรรมทางการผลิตและการผลิตซ้ าของแรงงาน 
การต่อสู้ทางชนช้ัน บทบาทรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม การ
ประเมินคุณค่าทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ และข้อโต้แย้ง
ที่ส าคัญ 
 Basic ideas of Marx and Marxist 
philosophy and logics of dialectic and historical 
materialism; application of these principles to the 
analysis and critique of capitalism through the 
concepts of mode of production, exploitation of 

833319  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต ์        3(3-0-6) 
            Marxist Political Theory 

แนวความคิดมาร์กซิสต์โดยยืนพื้นจากการศึกษางาน 
เขียนของคาร์ล มาร์กซ์เป็นหลักในประเด็นเรื่อง สภาวะแปลก
แยก วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ชนช้ัน รัฐ ศาสนา อุดมการณ์ การ
วิพากษ์เศรษฐกิจการเมือง และความคิดของนักมาร์กซิสต์ร่วม
สมัยที่ส าคัญ  

Marxist theories based on Karl Marx’s writings  
in various aspects including Alienation, Historical 
Materialism, Class, State, Religion, Ideology, Critique of 
Political Economy, and some crucial contemporary 
Marxist thinkers.  
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
surplus value, capital accumulation, technological 
innovation and labor reproduction, class struggle, 
roles of state and capitalist ideology, evaluation 
of Marxist political theory and a criticism 
indicative of major oppositions. 
833232 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) 

Public Organization and Management 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้าง 

พฤติกรรม กระบวนการ สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงการจัดการสาธารณะ 

Theories and concepts of organization; 
structures, behaviors, environmental processes, 
targets, organization adjustment and public 
management. 

833230 องค์การและการจัดการสาธารณะ             3(3-0-6) 
            Public Organization and Management 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้าง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และ 
หน้าท่ีการจัดการสาธารณะเบื้องต้น 
 Theories and concepts of organizations and 
organizational structures, influence factors, 
environments, behaviors and fundamental functions 
of public management. 

833322  ประวัติศาสตร์การทตูและ                 3(3-0-6) 
            ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       
 History of Diplomacy and International 
Relations 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการทูตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่สนธิสัญญาเวสฟาเลีย 
ค.ศ. 1648 จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกิจกรรม
ทางการทูต เอกสารและบันทึกทางการทูตที่มีความส าคัญ
ต่อการเมืองระหวางประเทศ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยวิเคราะห์ปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่มีผล
ต่อการก าหนดนโยบายและการน านโยบายต่างประเทศไป
ปฏิบัติ 

History and developments of diplomacy 
and international relations from Peace of 
Westphalia in 1648 to the beginning of the 
twenty-first century with the emphasis on more 
complex diplomatic activities and diplomatic 
archives; forming of international relations through 
the analysis of impacts of domestic politics on the 
making and implementation of foreign policy. 
 

833221  ประวัติศาสตร์การทตูและความสมัพันธ์       3(3-0-6) 
            ระหว่างประเทศ     

History of Diplomacy and International 
Relations 
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้น 

ประวัติศาสตร์การทูตในยุโรป ตั้งแต่สงคราม 30 ปี สงคราม
ปฏิวัติฝรั่งเศส สงครามนโปเลียน สงครามไครเมีย สงครามรวม
เยอรมัน สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 การ
สร้างสันติภาพภายหลังสงคราม สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟา
เลีย การประชุมที่เวียนนา และการสร้างสันติภาพภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปฏิสัมพันธ์ทางการทูตกับบริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม   

History of international relations with a focus  
on diplomatic history in Europe from the Thirty Years’ 
War, the French Revolutionary War, the Napoleonic 
War, the Crimean War, the War of German Unification 
through the First and Second World Wars; peace 
settlements after the war, the Peace of Westphalia, 
the Congress of Vienna, and peace settlement after 
the two world wars with emphasis on the diplomatic 
interactions and the political, economic and social 
contexts. 

833324  กฎหมายระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
 International Law 

กฎเกณฑ์ หลักการและบรรทัดฐานซึ่งใช้เป็น 
กรอบการปฏิบัติระหว่างรัฐในการจัดระเบียบการเมืองโลก
และลดความขัดแย้งในระบบการเมืองโลก ประเด็นปัญหา

833322  กฎหมายระหว่างประเทศและ                  3(3-0-6) 
            ประเด็นโลกร่วมสมัย   
 International Law and Contemporary  
            World Issues 

กฎเกณฑ์ หลักการและบรรทัดฐานซึ่งใช้เป็นกรอบการ 
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
การใช้กฎหมายระหว่างประเทศในฐานะเป็นกฎเกณฑ์
ควบคุมพฤติกรรมแห่งรัฐ หลักการกฎหมายระหว่างประเทศ 
อ านาจอธิป ไตยและหลักการ ไม่แทรกแซง  การ ให้
ความส าคัญกับบรรทดัฐานใหม่อื่นๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 

Rules, principles, and norms as the codes  
of conduct among states for ordering world 
politics and minimizing global conflicts; the 
utilization of the international law as rules to 
control state behaviors; fundamental principles of 
international law, sovereignty and non-
intervention; the growing support for new 
international legal norms, including human rights. 

ปฏิบัติระหว่างรัฐในการจัดระเบียบการเมืองโลกและลดความ
ขัดแย้งในระบบการเมืองโลก ประเด็นปัญหาการใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมแห่งรัฐ 
หลักการกฎหมายระหว่างประเทศ อ านาจอธิปไตยและหลักการ
ไม่แทรกแซง การให้ความส าคัญกับบรรทัดฐานใหม่ต่าง ๆ 

Rules, principles, and norms as the codes of  
conduct among states for ordering world politics and 
minimizing global conflicts; the utilization of the 
international law as rules to control state behaviors; 
fundamental principles of international law, 
sovereignty and nonintervention; the growing support 
for new international legal norms. 

833325  องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
International Organization 
แนวคิด  วิ วัฒนาการ  หลักการ  โครงสร้ า ง   

บทบาทและพฤติกรรมของสถาบันและองค์การระหว่าง
ประเทศ  อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ
ส่งเสริมสันติภาพ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  Concepts, evolution, principles, 
structures, roles and behavior of institutions and 
international organizations; obstacles in dispute 
settlement; peace campaign; international 
cooperation. 

833222  สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
International Institutions and Organizations 
แนวคิดและทฤษฎีด้านสถาบันและองค์การระหว่าง 

ประเทศ โดยรวมถึงสนธิสัญญา กฎระเบียบ และปทัสถาน ซึ่งมี
อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก การ
ค้นคว้าด้านพลวัตเชิงหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศท่ีส าคัญ 
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก และสหภาพยุโรป การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ และ
ปัญหาผู้อพยพ  
              Concepts and theories of international  
institutions and organizations including treaties, rules 
and norms that shape international relations and 
world politics; investigation of functional dynamic of 
key international organizations, namely the United 
Nations, the World Bank and the European Union; 
analyses of problems related to international 
institutions and organizations, such as environmental 
degradation, human trafficking and migration. 

833328 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก 3(3-0-6) 
 Southeast Asia in World Politics 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และ 
การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิด
เกี่ยวกับภูมิภาคนิยมและการบูรณาการภูมิภาค  จุดก าเนิด
และพัฒนาการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1967 จนถึงปัจจุบัน  บทบาท
และปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนและประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในการเมืองโลกภายใต้บริบทของความร่วมมือและ
ความขัดแย้งในประเด็นด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม    

833323  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน               3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

International Relations of Southeast Asia 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง 

ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาค
นิยมและการบูรณาการภูมิภาค  จุดก าเนิดและพัฒนาการของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1967 บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนและประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจภายนอก
ภูมิภาคภายใต้บริบทของความร่วมมือและความขัดแย้งใน
ประเด็นด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และ
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 Historical, economic and political 
developments of Southeast Asian Countries; 
regionalism and regional integration; origins and 
developments of the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) since 1967; roles and 
interactions of ASEAN and Southeast Asian 
Countries in world politics under the context of 
cooperation and conflict in political, military, 
economic, social and cultural issues. 

วัฒนธรรม 
Historical, economic and political  

developments of Southeast Asian Countries;  
regionalism and regional integration; origins and 
developments of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) since 1967; roles and interactions of 
ASEAN and Southeast Asian Countries with external 
powers under the context of cooperation and conflict 
in political, military, economic, social and cultural 
issues. 

833331    นโยบายสาธารณะ              3(3-0-6) 
  Public Policy  
              ทฤษฎี ความหมาย แนวคิด สาระส าคัญของ
นโยบายและวิธีการในการก าหนดนโยบาย บทบาทและ
อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบาย รวมทั้งศึกษา
ความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผน และการบริหาร
โครงการทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ 
  Theories, meanings, concepts, 
characteristics and principles in policy-making; 
roles and influences of surrounding factors 
affecting policies; meaning, theories, plans, and 
project management of both public and private 
sectors for systematic developments of politics, 
economy, and society. 

833231 นโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
            Public Policy 
 ความหมาย ความส าคัญ และแนวทางในการศึกษา
นโยบายสาธารณะ ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อนโยบาย ปัญหาเชิง
นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมถึง
ความหมาย ประเภท หลักการและกระบวนการในการวางแผน 
และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 Meanings, importance, and learning 
approaches of public policy; surrounding factors 
affecting policies, policy problems and policy process; 
meaning, types, principles and processes of planning 
and project management of public and private 
sectors. 
 

833332  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักสากลทั่วไป ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
  Meaning, evolution, concepts of human 
resources management;  management process of 
human resources as international practice; 
surrounding factors affecting human resources 
management. 

833232 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั        3(3-0-6) 
Human Resource Management in Public 
Sector 

 พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎี 
กรอบความคิด และหลักการส าคัญในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล 
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ และปัจจัยหรือ
ประเด็นส าคัญร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ 
 Development of human resource 
management; theories, concepts and principles in 
human resource management and international 
human resource management; human resource 
management system in the public sector; 
contemporary factors or issues that influence on 
human resource management in public sector. 
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833333  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
  ทฤษฎีและเทคนิคส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการฝึกอบรม ทั้งมุมมองในเชิงกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการประเมินความ
ต้องการในการฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรม และ
การประเมินผลการฝึกอบรม รวมไปถึงทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาบุคคลร่วมสมัย 
  Theories and techniques of human 
resource development and training from strategic 
and operational perspectives with the emphasis 
on employee needs assessment, program design, 
implementation and evaluation; theories and 
contemporary approaches for human resource 
development. 

833433 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์        3(3-0-6) 
            Human Resource Development 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ หลักการ กรอบความคิด และ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการพัฒนาการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
รูปแบบต่าง ๆ การประเมินผลการเรียนรู้และความส าเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเทคนิคร่วมสมัยในการพัฒนา
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 

Concepts and theories in human learning and  
behavior change; principles, frameworks and 
processes in human resource development; training 
needs analysis and assessment of designing human 
resource development programs; various patterns of 
human resource development implementation; 
learning evaluation and key success in human 
resource development; contemporary techniques in 
competency-based human resource development. 

833334  พฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6) 
Organizational Behavior 
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและกระบวนการที่

ส าคัญของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดพฤติกรรมใน 3 ระดับที่ส าคัญ 
ได้แก่ ในระดับบุคคลและตัวแปรอื่นๆ จะศึกษาเรื่องการ
รับรู้ของบุคคล บุคลิกภาพ ทัศนคติ รวมไปถึงเรื่องของ
แรงจูงใจ ในระดับของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กระบวนการกลุ่ม จะท าการศึกษาในเรื่องของการสื่อสารใน
องค์การ ทีมงาน ภาวะผู้น า อ านาจและการเมืองในองค์การ 
ในระดับองค์การและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จะท าการศึกษาเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ รวมไป
ถึงเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การ   

Basic concepts and processes of 
organizational behavior; study of factors that 
influence the organizational behavior in 3 levels: (1) 
individual level and related variables such as 
perception, personality, attitudes, and motivation (2) 
interpersonal level and group processes such as 
organizational communication, teams, leadership, 
power, and organizational politics and (3) 
organizational level and related factors such as 
organizational design and culture, and change 
management. 

833337 พฤติกรรมองค์การ          3(3-0-6) 
            Organizational Behavior  
 แนวความคิดพื้นฐานและกระบวนการที่ส าคัญของ
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
พฤติกรรมใน 3 ระดับที่ส าคัญ ได้แก่ ในระดับบุคคลและตัวแปร
ด้านปัจเจกอื่น ในระดับของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กระบวนการกลุ่มและในระดับองค์การ และพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
 Basic concepts and processes of 
organizational behavior; factors that influence the 
organizational behavior at three levels:  individual 
level and related variables, interpersonal level and 
group processes and organizational level; inter-
organizational relations. 
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833335  การพัฒนาองค์การ          3(3-0-6) 
  Organization Development 

ทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ 
ทั้งในระดับปัจเจกชน ระดับกลุ่มและโครงสร้างขององค์การ  
เพื่อน าไปใช้อธิบาย จัดการ และควบคุมพฤติกรรมของ 
มนุษย์ในองค์การ ตลอดจนน าความรู้ด้านพฤติกรรม
องค์การ มาเป็นพื้นฐานในการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย  การวิเคราะห์และประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การและสิ่งแวดลอ้ม การวางยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลง การใช้เครื่องมือสอดแทรก และการ 
ประเมินผลการพัฒนาองค์การ 
  Theories and concepts pertain to 
organization behavior of individual, groups, and 
organization level beneficial to explanation, 
management, and control of human behavior in 
organizations; application of organization behavior 
theories to organization development starting 
from verifying, analyzing, and evaluating change in 
organization and environment; change strategy, 
and organization development appraisal. 

833434 การพัฒนาองค์การ                    3(3-0-6) 
Organizational Development   

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การทั้ง
ในระดับปั จ เจกชน กลุ่ มและองค์การ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ การวินิจฉัยองค์การ การวิเคราะห์การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การใช้เครื่องมือ
สอดแทรกและการประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

Concepts and theories of organizational  
behavior at the individual, group, and organizational 
levels; organizational change management; analysis of 
changes in organizational environment; strategic 
planning for organizational change; interventional 
tools and achievement assessment of organizational 
development.    
 

833336   แรงงานสัมพันธ์   3(3-0-6) 
  Labor Relations 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ การบริหารแรงงานสัมพันธ์
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  นโยบายรัฐและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์ ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในไทย 
  Meaning, importance, concepts, and 
theories pertaining to labor relations, 
management of labor relations in both public and 
private sectors; state policy and related laws 
affecting labor relations; problems, obstacles, and 
development of Thai labor relations. 

833339 แรงงานสัมพันธ ์         3(3-0-6) 
            Labor Relations 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ใน
องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นโยบายรัฐและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการ
พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 Meanings, significance, concepts, and theories 
pertaining to labor relations; management of labor 
relations in public organizations, public enterprises 
and private organizations; government policies and 
related laws affecting labor relations; problems, 
obstacles, and development of Thai labor relations to 
ASEAN Economic Community. 
 

833337  การบริหารโครงการ             3(2-2-5) 
 Project Management 
 แนวคิดและหลักการส าคัญของการบริหาร 
โครงการในภาครัฐและเอกชน โดยใช้เทคนิค เครื่องมือ และ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
จน สิ้นสุดโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

833338 การบริหารโครงการ          3(2-2-5) 
            Project Management 
 แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการในภาครัฐ
และเอกชน กระบวนการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์
โครงการ การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ  โดยศึกษาถึงเทคนิค เครื่องมือ ตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
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Concept and crucial principles of project 

management in public sector and private sector  
by using techniques, tools, and related factors in 
project management from conception to 
completion including project evaluation 
effectively. 

 Concepts and principles of project 
management in public and private sectors including 
process of project management, project analysis, 
project planning, project monitoring and project 
assessment; techniques, tools, and related factors in 
project management. 

833338  กระบวนการงบประมาณและ             3(3-0-6) 
            การบริหารงานคลัง   
  Budgetary Process and Public Finance 
Administration 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ 
งบประมาณและการบริหารการคลัง ความสัมพันธ์ของ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณและการ 
บริหารการคลัง การวิเคราะห์แผนและโครงการในการจัดท า 
งบประมาณเพื่อการพัฒนา 
  Meaning, concepts, theories and 
budgetary process and public finance 
administration; relationships between related 
departments and budgetary process and public 
finance administration; plan analysis and 
budgetary process structure for future 
development. 

833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ        3(3-0-6) 
            Public Finance Administration 
 ความหมายการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในทาง
เศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดในทางการคลังภาครัฐ รายรับ
และรายจ่ายสาธารณะ การจัดท างบประมาณภาครัฐ การ
บริหารภาษีอากร หนี้สาธารณะ และนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังของรัฐ 
 Definitions of public finance; the roles of 
government in the economy; principles and concepts 
of financial management in the public sector; public 
expenditures and revenues; public budgeting, taxation 
administration; public debt; financial and fiscal 
policies. 
 

833341   การปกครองท้องถิ่นไทย             3(3-0-6) 
Thai Local Government 
ทฤษฎี ความหมาย  แนวคิด  โครงสร้างทางการ

ปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค  ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ  ปัญหา  อุปสรรค
และแนวโน้มของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย
 Theories, meaning, concepts, local and 
regional political structure; relationships among 
different levels of local government units; 
problems, obstacles and trends of Thai local 
governments’ development. 

833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย              3(3-0-6) 
            Thai Local Government and Politics 

ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์และความส าคัญของ 
การเมืองการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ 
ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ไทย 

Meanings, concepts, objectives and  
importance of local government and politics; 
evolution of local government’s forms in different 
levels; political development by process of local 
government; relationship among different local 
administrative organization levels; problems obstacles 
and trend of development of Thai local government. 

833356  สันติวิธีศึกษา    3(2-2-5) 
            Peace Studies 

ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบ 
ต่างๆ ของแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จและ/หรือความ

833422  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย         3(2-2-5) 
            Peace Studies in Contemporary World  

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี แนวทางและรูปแบบ
ต่างๆ ของการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของสันติวิธี การวิเคราะห์กรณีศึกษาในโลกร่วมสมัย 
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ล้มเหลวของสันติวิธี โดยเน้นการวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษา
เป็นส าคัญ 

Meanings, concepts, theories and 
methods of conflict resolution by peaceful 
means; key success and failure factors of peaceful 
means with emphasis on case studies–oriented 
analysis. 

Definition, concepts, theories, approaches 
and models of conflict transformation by peaceful 
means, factors for successful transformation of the 
conflict, analysis of case studies in contemporary 
world. 
 

833359  สิทธิมนุษยชนในโลกร่วมสมัย   3(2-2-5) 
Human Rights in Contemporary World 
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวคิด และ

ปรัชญาที่ เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ กฎเกณฑ์   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับในประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก 
 History, evolution, theories, concepts and 
philosophy pertaining to basic rights; principles, 
rules and laws concerning human rights; 
promotion and protection of human rights in 
national, regional and international levels.  

833423  สิทธิมนุษยชนและความสมัพันธ์                3(2-2-5) 
            ระหว่างประเทศ      

Human Rights and International Relations  
ประวัติศาสตร์  วิวัฒนาการ ความหมาย แนวคิด 

ทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

History, evolution, definitions, concepts,  
theories and philosophy pertaining to basic rights, 
principles, rules and laws concerning human rights, 
promotion and protection of human rights in national 
and international relations. 
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สาระการปรับหลักสูตรตาม Outcome Based Learning 
โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(Program structure of Bachelor of Political Science)  
 

คุณลักษณะนสิิตตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร / สาขาวิชา  
(Expected Learning Outcomes) 

ปรัชญาหลักสูตร แผนการศึกษา 

4. มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
ในศาสตร์ของรัฐ
ทุกด้านทั้งด้าน
การเรยีนการ
สอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

รวมทั้งการบูรณา
การองค์ความรู้
ทางรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสน
ศาสตร์ให้เข้ากับ
ศาสตร์อื่น เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี 

น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ภาคเรยีนที่ 8 
การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือ สหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน 

3. มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมลูและการท าวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรยีนที่  
5 และ 7 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัต ิ
ภาคเรยีนที่  

4-6 
ภาษาอังกฤษ 

วิชาเอกบังคับ (การเมืองการปกครอง / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / รัฐประศาสนศาสตร์) 
วิชาเอกเลือก (การเมืองการปกครอง / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / รัฐประศาสนศาสตร์) 

1.มีความรอบรู้ด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น มีทักษะการเขียนและการคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของสังคม 

ภาคเรยีนที่  
1-4 

 

ภาษาอังกฤษ ศึกษาทั่วไป กีฬาและการออก
ก าลังกาย 

แนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 

 

จิตวิทยาสังคม 

การเมืองการ
ปกครองเบื้องต้น 

การเมืองการ
ปกครองไทย 

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

เบื้องต้น 

รัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น 

ปรัชญาการเมือง การเมือง
เปรียบเทยีบ 

การเขียนและ
การค้นคว้าทาง

รัฐศาสตร ์
 

 



 

241 

Program structure of Bachelor of Political Science 
 

 หมวดวชิา
 Program Learning Outcomes (competence based education)

 บัณฑิตสามารถท าอะไรได้เมื่อเรยีนจบหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสรีนิสิตสามารถเลือกลงได้ในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 

หมวดวชิาเฉพาะ: การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา 
หรือการฝึกงาน 

ปรัชญาของ 
หลักสูตร 

 
มุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวชิาการ
ในศาสตร์ของรฐั
ทุกด้านทัง้ด้าน
การเรียนการ
สอน การวิจัย 
และการบรกิาร
วิชาการสู่สังคม 
รวมทั้งการบูร
ณาการองค์
ความรูท้าง

รัฐศาสตร์และรฐั
ประศาสน

ศาสตร์ให้เข้ากับ
ศาสตร์อืน่ เพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม 
เทคโนโลยี 
น าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เขา้กับศาสตร์
อ่ืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

K: การปรับตวัในองค์กร, S: การบูรณาการความรู้และปฏิบัตภิารกจิในฐานะนกัรัฐศาสตร์ฯ,  
A: การมีคุณธรรมและจริยธรรม+Public Mind 

กลุ่มวิชาในปีที ่4 (ภาคการศึกษาปลาย):  
การฝึกอบรมหรอืการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา หรอืการฝึกงาน 

หมวดวชิาเฉพาะ: วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

มีทักษะในการสังเคราะหข์้อมูลและการท าวิจัยทางดา้นรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสน
ศาสตร ์

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, S: ทักษะสังเคราะห์ขอ้มูลและการท าวิจยั,  
A: จรรยาบรรณในการท าวิจยั+Innovative Mind 

กลุ่มวิชาในปีที ่4 (ภาคการศึกษาต้น):  
วิทยานพินธ์ระดับปริญญาตรี 
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 หมวดวชิา
 Program Learning Outcomes (competence based education)

 บัณฑิตสามารถท าอะไรได้เมื่อเรยีนจบหลักสูตร

หมวดวชิาเฉพาะวชิาเอก: กลุ่มวชิาเอกบังคับ/กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ปรัชญาของ 
หลักสูตร 

 
มุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวชิาการ
ในศาสตร์ของรฐั
ทุกด้านทัง้ด้าน
การเรียนการ
สอน การวิจัย 
และการบรกิาร
วิชาการสู่สังคม 
รวมทั้งการบูร
ณาการองค์
ความรูท้าง

รัฐศาสตร์และรฐั
ประศาสน

ศาสตร์ให้เข้ากับ
ศาสตร์อืน่ เพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี 

น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรท์ั้งในเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏบิัต ิ

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร,์ S: ทักษะการเขียน การอ่านและคิดวเิคราะห์,  
A: Innovative Mind + Creative and Critical Thinking 

กลุ่มวิชาในปีที่ 3 (ภาคการศกึษาปลาย): อังกฤษ วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลอืก 

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร,์ S: ทักษะการเขียน การอ่านและคิดวเิคราะห์+ระเบียบวิธีวิจัย,  
A: Innovative Mind 

กลุ่มวิชาในปีที่ 3 (ภาคการศกึษาต้น): อังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วชิาเอกบังคับ วิชาเอกเลอืก 

K: ทฤษฎีรฐัศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร,์ S: ทกัษะการเขียน การอ่านและคิดวเิคราะห,์ A: Creative and Critical Thinking 

กลุ่มวิชาในปีที่ 2 (ภาคการศกึษาปลาย): อังกฤษ วิชาเอกบังคับ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป/หมวดวชิาเฉพาะวิชาแกน  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

มีความรอบรูด้้านวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น มีทักษะการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับตวัได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
สังคม 

K: ความรูท้างรฐัศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์บ้ืองต้น, S: ทกัษะภาษาและการอ่าน, A: EQ + Critical Thinking 

กลุ่มวิชาในปีที่ 2 (ภาคการศกึษาปลาย): อังกฤษ ศกึษาทั่วไป  

K: ความรูท้างรฐัศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์บ้ืองต้น, S: ทกัษะการอ่านและคิดวเิคราะห,์ A: EQ + Critical Thinking 

กลุ่มวิชาในปีที่ 2 (ภาคการศกึษาต้น): ศกึษาทั่วไป เศรษฐศาสตร ์กฎหมาย จิตวทิยาสังคม 
ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้ การเมืองเปรียบเทียบ  

K: ความรูท้างรฐัศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์บ้ืองต้น, S: ทกัษะภาษาและการอ่าน, A: EQ + Critical Thinking 

กลุ่มวิชาในปีที่ 1 (ภาคการศกึษาปลาย): ไทย อังกฤษ ศกึษาทัว่ไป กีฬาฯ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเบ้ืองตน้ รฐัประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น 

K: ความรูท้างรฐัศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์บ้ืองต้น, S: ทกัษะภาษา ทักษะการเขียนและคิดวิเคราะห์,  
A: การปรับตัวเข้ากับสังคม (EQ) 

กลุ่มวิชาในปีที่ 1 (ภาคการศกึษาต้น): อังกฤษ ศึกษาทัว่ไป การเขียนฯ สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา การเมอืงการปกครองไทย 
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แผนท่ีการกระจายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(Curriculum Mapping of Bachelor of Political Science) 

 
 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะภาษาไทย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

การสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิเคราะหเ์ชิงวิชาการ 

การสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอผลงาน 

วิทยานิพนธ์ 
ระดับปรญิญาตร ี

การฝกึอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ  

 
หรือ 

 
สหกจิศึกษา  

 
หรือ 

 
การฝกึงาน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

ภาษาอังกฤษพัฒนา เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ์ วิชาเอกบังคับ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมาย 
การสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
จิตวิทยาสังคม วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร ์ กีฬาและการออกก าลังกาย วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก 

การเมืองการปกครองเบือ้งต้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เบื้องต้น 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก 

การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  วิชาเอกบังคับ วิชาเลือกเสร ี วิชาเลือกเสร ี

K: ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น,  

S: ทักษะภาษา ทักษะการเขียนและคิด
วิเคราะห,์  

A: การปรับตัวเข้ากบัสงัคม (EQ) 

K: ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น,  

S: ทักษะภาษาและการอ่าน, 
A: EQ + Critical Thinking 

K: ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น,  

S: ทักษะภาษาและการอ่าน,  
A: EQ + Critical Thinking 

K: ทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร,์  

S: ทักษะการเขียน การอ่านและคิด
วิเคราะห,์  

A: Creative and Critical Thinking 

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร,์  

S: ทักษะการเขียน การอ่านและคิด
วิเคราะห+์ระเบียบวิธีวิจัย,  

A: Innovative Mind 

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร,์  

S: ทักษะการเขียน การอ่านและคิด
วิเคราะห,์  

A: Innovative Mind + Creative 
and Critical Thinking 

K: ความรู้เชิงลึกในวิชารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร,์  

S: ทักษะสังเคราะห์ข้อมูลและการ
ท าวิจัย,  

A: จรรยาบรรณในการท าวิจัย+
Innovative Mind 

K: การปรบัตัวในองค์กร,  
S: การบูรณาการความรู้และปฏิบัติ

ภารกิจในฐานะนักรัฐศาสตร์ฯ,  
A: การมีคุณธรรมและจริยธรรม+

Public Mind 

Expected Learning Outcomes 
อธิบายสภาพทางการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคมได้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของ

ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

Expected Learning Outcomes 
อธิบาย วิเคราะห์และวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมได้

อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร ์

Expected Learning Outcomes 
อธิบาย วิเคราะห์และวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมได้
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ

สามารถพฒันาโจทย์ในการท าวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได ้

Expected Learning 
Outcomes 

ท าวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ตามมาตรฐาน

ทางวิชาการ 

Expected Learning 
Outcomes 

เสนอนวัตกรรมและปฏิบัติหน้าที่นัก
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อย่างมีจรรยาบรรณ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1. มีความรอบรู้ด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น มีทกัษะการเขียนและการคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับบรบิทของสงัคม 
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทัง้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 
3. มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมลูและการท าวิจัยทางด้านรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. มีการบรูณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใหเ้ข้ากับศาสตร์อื่น เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

ปรัชญาของหลักสูตร  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสูส่ังคม รวมทั้งการบรูณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากบัศาสตรอ์ื่น 

เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
Sem 1-7 

Sem 1-6 

Sem 3-7 

Sem 5-7 

Sem 8 
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ภาคผนวก 4 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ทิวากร แก้วมณี  
(ภาษาอังกฤษ) : Dhiwakorn Kaewmanee 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
-  

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

 
2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

- 
3. ต ารา/หนังสือ 

 - ทิวากร แก้วมณี และ สน นิลศรี.  (2559).  ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยอย่าง
เป็นระบบ.  ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 3-24). พิษณุโลก: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- *ทิวากร แก้วมณี.  (2559).  ธรรมาภิบาล.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศยาม. 
- ทิวากร แก้วมณี. (2557). การพัฒนาการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549: จากระบอบทักษิณสู่ 

ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน์ (บรรณาธิการ). รัฐศาสตร์:
สังคมศาสตร์ทีห่ลากหลาย (หน้า 1-17). พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.   

- ทิวากร แก้วมณี.  (2556).  วิวัฒนาการวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย: จาก 2475 ถึงการเมือง 
หลังระบอบทักษิณ.  ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และ ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (บรรณาธิการ).  จาก 100 ปี ร.ศ. 
130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (หน้า 308-337).  กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. 

 
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 

- 
 
5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

- 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี) 

        เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : กานต์ บุณยะกาญจน 
(ภาษาอังกฤษ) : Kan Boonyakanchana 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
-  

1.2. ระดับชาติ 
*กานต์ บุณยะกาญจน.  (2559).  การตีความ The Prince ของมาคิอาเวลลีในปัจจุบัน:  

วิชามาคิอาเวลลีศึกษาในมหาวิทยาลัยตะวันตก. วารสารศูนย์เอเชียตะวันออก, 36(2), 209-228. (TCI กลุ่ม 
2) 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

          

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ดร.กานต์ บุณยะกาญจน) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : วัชรพล ศุภจักรวัฒนา       
(ภาษาอังกฤษ) : Watcharapol Supajakwattana 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ ์ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 
1.2 ระดับชาติ 

 - *วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ ปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา. (2557). การจัดการภาวะฉุกเฉินใน
ประเทศนิวซีแลนด์: โครงสร้าง กฎหมาย และการจัดการที่ส าคัญ. รัฐประศาสนศาสตร์, 12(2), 147-184. 
(TCI กลุ่ม 1) 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
- วัชรพล ศุภจักรวัฒนา. (2559). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การไม่แสวงหาก าไร:  

หลักการ ความต่าง และ แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา 
(บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 173-210). พิษณุโลก: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- วัชรพล ศุภจักรวัฒนา. (2557). การจัดการภาครัฐในประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม ช่วงปี 1985-1995. ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน์ (บรรณาธิการ). รัฐศาสตร์:
สังคมศาสตร์ที่หลากหลาย (หน้า 38-63). พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.   
 
     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
 -  
     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

- 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : นิธิ  เนื่องจ านงค์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Nithi Nuangjamnong 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่) 
1.1 ระดับนานาชาติ 

Jumnianpol, S. & Nuangjamnong, N. (2016). Can Deliberative Democracy Be an 
Alternative for the Twenty-first Century? A Case Study of Thailand. In C. B. Wungaeo, B. 
Rehbein & S. Wun’gaeo (Eds.), Globalization and Democracy in Southeast Asia: 
Challenges, Responses and Alternative Futures (pp. 243-268). New York: Palgrave 
Macmillan. 

 
1.2 ระดับชาติ 

- นิธิ เนื่องจ านงค์. (2559). การศึกษาการจัดการปกครองในประเทศไทย: การท าให้เป็นกระแส
หลัก หรือการลดทอนความเป็นการเมือง?. ใน วัชรพล ศุภจกัรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา 
(บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 113-146). พิษณุโลก: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- *ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์.  (2557).  ตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21:  
จากฉันทามติวอชิงตันสู่ฉันทามติปักกิ่ง?  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 54, 1-31. (TCI กลุ่ม 1) 

- นิธิ เนื่องจ านงค์.  (2557).  Bringing Park Chung Hee Back In: บทความปริทัศน์.  วารสาร 
สังคมศาสตร์, 10, 137-159. (TCI กลุ่ม 2) 

- นิธิ เนื่องจ านงค์.  (2556).  Neither Agency Nor Structure. It’s a Process. [บทวิจารณ์ 
หนังสือ: Democracy, by C. Tilly].  วารสารรฐัศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์, 4, 277-285. (TCI กลุ่ม 
3) 

- นิธิ เนื่องจ านงค์.  (2555).  ประชาสังคมระดับโลก: ข้อถกเถียงทางทฤษฎีและความเป็นไปได้ 
ของแนวคิด.  วารสารวิจัยสังคม, 35, 151-197. (TCI กลุ่ม 2) 

- ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์.  (2555).  คลื่นลูกท่ีสี่ของการศึกษาการท าให้เป็น 
ประชาธิปไตย: จากลิปเซตสู่ไดมอนด์.  วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 10, 43-79. (TCI กลุ่ม 1) 

- ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์.  (2555).  ไม่มีสงครามกระบวนทัศน์ในการเมือง 
เปรียบเทียบ.  รัฐศาสตร์สาร, 33, 1-56. (TCI กลุ่ม 2) 
 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 
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1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 
 

3. ต ารา/หนังสือ 
ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์.  (2559).  การเมืองเปรียบเทียบ: ทฤษฎี แนวคิด และ

กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.นิธิ  เนื่องจ านงค์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Wuttikorn Chuwattananurak 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
Chuwattananurak, W.  (2014).  China’s Political Stability and  

Comprehensive National Power: A Case Study of the Conflict in Xinjiang. Journal of US-
China Public Administration, 11, 721-741. (Index Copernicus International)  

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 
 

2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

 
3. ต ารา/หนังสือ 

- วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์. (2559). โลกาภิบาล: ว่าด้วยสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ (ที่ยังไม่ 
เกิด). ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 113-146). พิษณุโลก: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- *วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์.  (2557).  เคนเน็ท เอ็น วอลท์ซ: ว่าด้วยสงคราม การเมืองระหว่าง 
ประเทศ และอาวุธนิวเคลียร์.  ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน์ (บรรณาธิการ).  รัฐศาสตร์: 
สังคมศาสตร์ที่หลากหลาย (หน้า 84-107).  พิษณุโลก: ดาวเงิน. 

 
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 

- 
 

5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : สน นิลศรี 
(ภาษาอังกฤษ) : Son Ninsri 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
-  

1.1 ระดับชาติ 
- *สน นิลศรี.  (2557).  ปัจจยัและการก่อตัวของเชื้อไฟแห่งความรุนแรงสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ : บทส ารวจจากเอกสาร (1). วารสารรูสมิแล, 35(3), 23-36. (TCI กลุม่ 2) 
- สน นิลศรี.  (2557).  ปัจจัยและการก่อตัวของเชื้อไฟแห่งความรุนแรง สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ : บทส ารวจจากเอกสาร (ตอนจบ). วารสารรูสมิแล, 35(4), 60-72. (TCI กลุ่ม 2) 
 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

 
2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

- 
 
3. ต ารา/หนังสือ 

 ทิวากร แก้วมณี และ สน นิลศรี.  (2559).  ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยอย่างเป็น
ระบบ.  ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 3-24). พิษณุโลก: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 

- 
 
5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

- 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

        

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (อาจารย์สน นิลศรี) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Piratorn Punyaratabandhu 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
-  

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
Punyaratabandhu, P. & Swaspitchayaskun, J.  (2016). “One Belt One Road:  

Challenges and Opportunities for Thailand”. International Conference of Taiwan’s 
Thailand Studies (ICTTS): The Exchange and Strategy of Political Economy, Language 
Education and Social Culture, 10-11 November 2016. Tainan, Taiwan: Center for East Asia 
Development and Governance (CEADG) of National Cheng Kung University. 

 
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

  พีรธร บุณยรัตพันธุ์.  (2556).  การถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. บทความจากการวิจัย
ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 DRLE2013 : การพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
 

2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
*พีรธร  บุณยรัตพันธุ์.  (2555).  หนังสือรวมบทความวิชาการ จากนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ

ระดับชุมชน. พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน. 
 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 
 

mailto:piratorn@gmail.com
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Darin Khongsatjaviwat 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1. ระดับนานาชาติ 
-  

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
*ดาริน คงสัจวิวัฒน์, กัลยา เทียนวงศ์, อภิเศก ปั้นสุวรรณ, และวิฑูร นิลอุบล.  (2556).   

การพัฒนาอุตสาหกรรมและท้องถิ่นภายใต้นโยบายการกระจายอานาจในประเทศไทย (Industrial and 
Local Development under Decentralization Policy in Thailand). รายงานการประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14: การสร้างประชาธิปไตยกับปัญหาความขัดแย้งทาง
สังคมและการเมืองไทย, 27-28 พฤศจิกายน 2556 (หน้า 1088-1099). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 
 

2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 
 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 
 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 
 

5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

       

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน)์ 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ 
(ภาษาอังกฤษ) : Siwaporn Chaicharoen 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์  
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 
1.2 ระดับชาติ 

นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ และ*ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. (2559). ช่วงชั้นทางสังคม 
ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม. วารสารระบบ
วิจัยสาธารณสุข. 10(4). 362-376. (TCI กลุ่ม 1 และ ACI) 

Chaicharoen, S.  (2556). Review of ‘The New Public Service: Serving, not  
Steering’ by Janet Dehardt and Robert Denhardt. Journal of Social Sciences, 9(1), 139-
151. (TCI กลุ่ม 2) 
 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
 - 

 
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

- 
 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 
 

3. ต ารา/หนังสือ 
- Chaicharoen, S.  (2559).  Organizational Structure: The Impacts of Organizational  

Communication.  ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). ว่าด้วยทฤษฎี
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (หน้า 211-225). พิษณุโลก: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- *Chaicharoen, S.  (2557).  NIMBY Phenoenon in Thailand: The Case Study of the  
Coal-Fired Power Plants. ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน์ (บรรณาธิการ).  รฐัศาสตร์: 
สังคมศาสตร์ที่หลากหลาย (หน้า 144-168).  พิษณุโลก: ดาวเงิน. 

 
     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 
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5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

                                                

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก 5 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 6 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิต 

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
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สรุปผลการแบบประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  
โดยนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
 
ตางราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 23 53.50 
หญิง 20 46.50 

รวม 43 100.00 
ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด มีจ านวน 23 คน คิดเป็น                 

ร้อยละ 53.50,รองลงมา คือเพศหญิง มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
 
ตอนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
ตาราง 2 ภาพรวมแต่ละด้าน 

รายการประเมิน X  SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วัตถุประสงค์ของการใช้หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรสามารถเข้าใจง่าย 3.63 0.68 มาก 
1.2 หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิต/นิสิตอย่างชัดเจน 3.72 0.84 มาก 
1.3 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 3.58 0.69 มาก 
2.โครงสร้างของหลักสูตร 
2.1 โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.65 0.48 มาก 
2.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.58 0.49 มาก 
2.3 จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม 3.49 0.59 ปานกลาง 
2.4 จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะด้านมีความเหมาะสม 3.88 0.62 มาก 
2.5 จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเสรีมีความเหมาะสม 3.37 0.97 ปานกลาง 
2.6 การก าหนดการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วย
กิตมีความเหมาะสม 3.67 0.67 

 
มาก 

3. เนื้อหาวิชา 
3.1 เนื้อหาวิชาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.79 0.67 มาก 
3.2 เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 3.53 0.69 มาก 
3.3 เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน 4.00 0.53 มาก 
3.4 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่เรียน 3.74 0.44 มาก 
3.5 เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 3.63 0.48 มาก 



 

276 

รายการประเมิน X  SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4. นิสิต 
4.1 นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานก่อนที่จะเรียนในแต่ละรายวิชา 2.98 0.88 ปานกลาง 
4.2 นิสิตมีความสนใจและหระตือรือร้นในการเรียน 3.47 0.69 ปานกลาง 
4.3 นิสิติมีความเตรียมในด้านอุปกรณ์การเรียน 3.77 0.88 มาก 
4.4 นิสิตมีความขยันและติดตามท าความเข้าใจ เนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน 3.74 0.44 

 
มาก 

4.5 นิสิตมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง 3.88 0.32 

 
มาก 

4.6 นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าแสดงออก 3.53 0.50 มาก 
4.7 นิสิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.21 0.70 มาก 
4.8 นิสิตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 4.02 0.51 มาก 
5. อาจารย์ 
5.1 อาจารย์มีความพร้อมและมีความรู้ความสารถในหัวข้อที่สอน 4.35 0.64 มาก 
5.2 อาจารย์สามารถยกตัวอย่างการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เห็นภาพ
อย่างชัดเจน 4.00 0.57 

 
มาก 

5.3 อาจารย์ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 4.26 0.44 มาก 
5.4 อาจารย์ยินดีตอบค าถามและให้ค าปรึกษาเมื่อนิสิตถามทั้งในและนอก
ห้องเรียน 4.44 0.58 

 
มาก 

5.5 อาจารย์สอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต 4.26 0.61 มาก 
5.6 อาจารย์มีสัมพันธภาพที่ดี และเป็นกันเองกับนิสิต 4.14 0.46 มาก 

รวม 3.80 0.71 มาก 
ตาราง 2  พบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย ในแต่ละด้านต่างๆ ในภาพรวม มี  
             ค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์มาก 
 
ตอนที่ 3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตางราง 3.1 ท่านมองเห็นบทบาทตนเองหรือไม่ว่างานที่จะต้องไปปฏิบัติในอนาคตจะลักษณะอย่างไร 
รายการ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่ชัดเจน 23 53.50 
ชัดเจน 20 46.50 

รวม 43 100.00 
ตาราง 3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมองเห็นบทบาทตนเองหรือไม่ว่างานที่จะต้องไปปฏิบัติใน

อนาคตจะลักษณะไม่ชัดเจนมากท่ีสุด มีจ านวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 53.50  ,รองลงมา คือชัดเจน          
มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50    
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ตางราง 3.2 โดยภาพรวมของหลักสูตรท่านคิดว่าหลักสูตรควรจะมีการปรับปรุงหรือไม่ 
รายการ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่ควร 31 72.10 
ควร 12 27.90 

รวม 43 100.00 
ตาราง 3.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมของหลักสูตรตอบไม่ควร จะมีการปรับปรุงมาก

ที่สุด  มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 ,รองลงมา คือ ควร มีจ านวน 12 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 27.90    
 
ตางราง 3.3 ท่านคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการท าวิจัย เช่น หนังสือ ,
คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,อุปกรณ์ 
รายการ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพียงพอ 34 79.10 
ไมเ่พียงพอ 9 20.90 

รวม 43 100.00 
ตาราง 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการ

ท าวิจัย เช่น หนังสือ ,คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,อุปกรณ์ ตอบเพียงพอมากท่ีสุด มีจ านวน 34 คน               
คิดเป็นร้อยละ 79.10  ,รองลงมา คือ ไม่เพียงพอ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 
 
3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
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ภาคผนวก 7 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
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สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 

การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  5  คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
 
ตางราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประธานหลักสูตร 1 25.0 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 0 0.0 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 75.0 
อาจารย์ผู้สอน 0 0.0 

รวม 4 100.0 
ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากท่ีสุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 75.0  ,รองลงมา คือ ประธานหลักสูตร มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 
ตางราง 2 ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร  จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาจารย์ใหม่ 0 0.0 
1-2 ปี           0 0.0 
3-4 ปี 1 25.0 
4 ปีขึ้นไป 3 75.0 

รวม 4 100.0 
ตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร มากที่สุดคือ 4 ปีขึ้นไป                 
มีจ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ,รองลงมา คือ 3-4 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 
ตางราง 3 วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี            0 0.0 
ปริญญาโท          0 0.0 
ปริญญาเอก            4 100.0 

รวม 4 100.0 
ตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษามากที่สุดคือปริญญาเอก มีจ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 
100.0   
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ตางราง 4 ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ศาสตราจารย์   0 0.0 
รองศาสตราจารย์         0 0.0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์         1 25.0 
ไม่มี 3 75.0 

รวม 4 100.0 
ตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดคือ ไม่มีต าแหน่งวิชาการ มีจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.0,รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 
ตอนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
ตาราง 5 ภาพรวมแต่ละด้าน 
 

รายการประเมิน X  SD ระดับ 
1.ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 4.00 0.71 

 
มาก 

1.2 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 4.00 0.71 

 
มาก 

1.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 4.25 0.43 

 
มาก 

1.4 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.50 0.50 

 
มาก 

1.5 น าผลประเมินการสอนของอาจารย์ มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร 3.25 1.30 มาก 
1.6 อาจารย์ใหม่ของหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตร 3.75 0.43 

 
มาก 

1.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3.75 0.43 

 
มาก 

1.8 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อ 3.75 0.43 มาก 
1.9 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งภายในและ
ระหว่างหลักสูตร 3.75 0.43 

 
มาก 
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รายการประเมิน X  SD ระดับ 
2.ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.1 ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 0.00 มาก 
2.2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 4.00 0.00 

 
มาก 

2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 4.00 0.00 

 
 

มาก 
2.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 4.00 0.00 

 
 

มาก 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
3.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 3.75 0.43 

 
มาก 

3.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

3.3 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.50 0.50 มาก 
3.4 การควบคุมก ากับ และการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลนักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

3.5 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

3.6 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

3.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษา
ให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร 4.25 0.43 

 
มาก 

3.8 การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

3.9 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.25 0.43 

 
มาก 

4. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
4.1 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง 4.50 0.50 มาก 
4.2 มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 4.25 0.43 มาก 

4.3 ติดตามและก ากับดูแลผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.25 0.43 

 
มาก 

4.4 การรับฟังความคิดเห็นและให้ค าปรึกษา ตลอดจนการช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 4.25 0.43 

มาก 
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รายการประเมิน X  SD ระดับ 
5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.1 มีทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.00 0.00 

 
มาก 

5.2 มีอาคาร ห้องเรียนทีเ่พียงพอ เหมาะสม สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 4.25 0.83 

มาก 

5.3 มีการบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 4.00 0.71 มาก 
5.4 มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา 4.00 0.71 มาก 
5.5 มีการจัดบริการห้องอ่านหนังสือของคณะ 3.75 0.83 มาก 
(ข้อ 6 ตอบเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 
5.6มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ในการท างาน
วิจัย 3.33 0.47 

พอใช้ 

รวม 4.06 0.61 มาก 
ตาราง 5  พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในแต่ละด้านต่างๆ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย  
             4.06  อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร  

1. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
- ไมมี่ 
 

2. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
 - ไม่มี 
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ภาคผนวก 8 
รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้าง/

ผู้ประกอบการของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

284 

สรุปความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555-2557 (3 ปยี้อนหลัง) 

 

 
หลักสูตร 

ปีส าเร็จการศึกษา 
2555 2556 2557 

ร้อยละการตอบ 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละการตอบ 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละการตอบ 
(ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ20) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 30.77 4.06=มาก ร้อยละ 22.03 3.91=มาก ร้อยละ 23.19 4.28=มาก 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ร้อยละ 53.57 4.06=มาก ร้อยละ 59.26 3.86=มาก ร้อยละ 21.28 4.03=มาก 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ร้อยละ 13.89 4.67= 

มากที่สุด 
ร้อยละ 11.69 4.33=มาก ร้อยละ 21.38 4.09=มาก 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ร้อยละ 11.97 4.20=มาก ร้อยละ 21.38 4.06=มาก ร้อยละ 21.18 4.28=มาก 
       
ข้อมูล ณ วันที่21 กรกฎาคม 2559 อ้างอิงโดย: หน่วยติดตามและประเมินผล  งานนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ 

 หมายเหตุ : บัณฑิตในปีการศึกษา 2555 ที่ส าเร็จ ยังไม่มีการประเมินในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 ที่ส าเร็จ มีการประเมินประกันแยกตามหลักสูตร ภาค
ประวัติศาสตร์ไม่ถึงร้อยละ20 (เพราะช่วงนั้นการเก็บผลประเมินทางหน่วยติดตามและประเมินผลคณะฯ คิดว่าในภาพรวมของคณะฯเกินร้อยละ20) ส่วนในปี
การศึกษา 2557 ที่ส าเร็จ หน่วยติดตามและประเมินผลจึงตามทุกหลักสูตรให้ได้เกินร้อยละ20 ของงานประกันตามหลักสูตร 

 หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2558 อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก 9 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ที่มา: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร (กุมภาพันธ์ 2559) 

 


