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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ/ภาควิชา : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

                        
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Political Science  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ขื่อเต็ม (ไทย) :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Political Science 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  ร.ม. 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Pol.Sc.  
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

  นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 
 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561  เมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 255(13/2561)  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐาน  

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดการสอนหลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี) 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 ต าแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง ต ารวจ ทหาร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

 ต าแหน่งต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

 ต าแหน่งต่างๆ ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลปกครอง ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 หน่วยงานเอกชนในต าแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สื่อข่าวการเมือง 
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 
ต าแหน่งต่างๆ ในสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย 



3 

 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชือ่-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้ 

1 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ร.ม. 
 

ร.บ. 

Politics 
 

รัฐศาสตร์ 
 

รัฐศาสตร์ 

The University of 
Adelaide 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Australia 
 

ไทย 
 

ไทย 

2554 
 

2541 
 

2539 

9 12 

2 นายวิเชียร อินทะสี 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

รป.ม. 
ร.บ. 

 
 

ศศ.บ. 

Korean Studies 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิค

ทางรัฐศาสตร์ 
 

ประวัติศาสตร์ 

Hanyang University 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

South Korea 
 

ไทย 
ไทย 

 
 

ไทย 

 

2550 
 

2534 
2531 

 
 

2527 

9 12 
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ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปจจุบัน เม่ือเปด
หลักสูตรน้ี 

3 นายวัชรพล 
พุทธรักษา 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

ร.ม. 
 

ศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Politics 

 

การปกครอง 
 

รัฐศาสตร 

The University of York 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

UK 

 

ไทย 
 

ไทย 

5572  

 

2550 

 

2546 

9 12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศในปจจุบันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  จําเปนตอง
สรางความแข็งแกรงของระบบและโครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพ่ึงตนเองและสรางภูมิคุมกันที่ดี
ของประเทศ จําเปนตองมีการเสริมสรางระบบ โครงสราง กระบวนการบริหารและองคความรูในการพัฒนา
ประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ         
ทุกระดับในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล  เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้งปรับระบบ
บริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลางเพ่ิมบทบาทและ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการและกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น 

และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง  รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่จะเกิดข้ึนภายในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งการดําเนินงานจะสามารถสําเร็จลุลวงไปไดก็จําเปนตองอาศัย
บุคลากรมีความรูความเขาใจในเร่ืองรัฐศาสตรและการบริหารภาครัฐที่มีคุณภาพจํานวนมาก  

 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปนสาเหตุจากปญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศ ซึ่งกลาวไดวาเปนปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญซึ่งมีสาเหตุที่หลากหลายและซับซอน  ดังนั้น           
การแกไขปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองอาศัยความรูแบบสหวิทยาการ  และการสรางองคความรูใหมในการ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ความสมานฉันทภายใตสัญญาประชาคมใหม การสราง
ความเขมแข็งของโครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคสวนของสังคมเพ่ือการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางสงบสุขและเปนที่ยอมรับรวมกันในสังคม ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหา
ของบานเมืองที่เกิดขึ้น นอกจากนี้กลไกในการแกไขปญหาทั้งหมดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการมีสวนรวม
อยางแทจริง จากภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองทุกขั้นตอน  

นอกจากนี้ การท่ีประเทศไทยไดมีพันธสัญญาในการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่พลเมืองของประเทศจําเปนจะตองมีทักษะและความสามารถ ในการสรางความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเดนดานวิชาการ ทักษะการหาความรูดวยตนเอง      
โดยเนนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพและยอมรับกฎระเบียบของสังคม 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่ มี

ศักยภาพ ในขณะเดียวกันตองสรางบุคลากรท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญและมีองคความรูทางดานรัฐศาสตรเปน
อยางดี นอกจากนั้นบุคลากรดังกลาวยังตองเปนบุคคลท่ีถึงพรอมคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความเชี่ยวชาญ
ทั้งในดานวิชาการและงานวิจัย สามารถรองรับและเตรียมพรอมสูการเปนสมาชิกของประชาคมโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุงสูความเปนเลิศในการวิจัย และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต สงผลใหการพัฒนาหลักสูตร
จึงตองเนนและสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัยที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ บัณฑิต
สามารถนําความรูทั้งดานวิชาการและการวิจัย ไปใชในการทํางานและพัฒนาทองถิ่น เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนไดอยางเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในกระบวนการตรวจสอบ      
การใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากข้ึน 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

- ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สรางองคความรูทางดานการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เพ่ือสรางสรรคนักวิชาการ นักบริหาร และนักปฏิบัติใหมีศักยภาพระดับสูง ในหลากหลายมิติ เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ใหความสําคัญตอการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพเพ่ือเปนกําลัง

สําคัญในการสรางและสงเสริมนักวิชาการและนักปฏิบัติทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชนใหมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการและสามารถนําองคความรูเ พ่ือพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทย
และสังคมโลก 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐศาสตรใหมีคุณลักษณะดังนี้   
1) มีความสามารถในการนําแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตรดานการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐ

กิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ ไปอธิบายและวิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติได หรือนําองคความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได    

2) มีศักยภาพในการวิจัยดานรัฐศาสตร และสามารถเสนอขอเสนอใหมตอวงวิชาการรัฐศาสตร 
3) มีความตระหนักรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ มีธรรมภิบาลและรับผิดชอบตอสังคมการ

เมืองไทย 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนพัฒนาระบบ  
และกระบวนการจัด 

การเรียนการสอน 
ผลิตมหาบัณฑิตใหมี  
คุณลักษณะเปนคนดี  
คนเกง มีวินัย ภูมิใจใน 

ชาติ เปนที่ตองการ
ของแหลงจางงาน
ระดับแนวหนาของ 

- จัดใหมีการปรับปรุงการเรียนการ 
  สอนไปสู Problem/Topic-  

  Based Learning แทน Content-  

  Based Learning 

- คณาจารยมีการประเมินผลการ 
  สอนที่เอ้ือตอระบบ PDCA เพ่ือ 

  ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย 

  ตนเอง 
- บูรณาการการเรียนการสอน การ 

- ผลการประเมินของผูเรียนตอ  
  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนน  

  Problem/Topic -Based Learning   
  แทน Content-Based Learning 

- มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 5 ที่สมบูรณ 
- มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3 ที่เอื้อ  
  ตอการเรียนรูดวยตนเอง 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอน การ  
  วิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม 
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แผนพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ของประเทศ   วิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม 

- สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน  
  การสอนภาคปฏิบัติที่เนนใหผูเรียน 

  ไดฝกทักษะมากยิ่งขึ้น 

- จัดใหมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมา  
  บรรยายใหผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

- จัดการศึกษาดูงานในรายวิชา 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  ทางดานวิชาการ 

- มีการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียน 

  การสอนภาคปฏิบัติที่เนนใหผูเรียนไดฝก 

  ทักษะมากย่ิงขึ้น 

- มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายให 
  ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

- มีการศึกษาดูงานในรายวิชา 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน 

  วิชาการ 

2. แผนพัฒนา
ศักยภาพดานวิจัย 

สงเสริมและสนับสนุนขีด
ความสามารถของนิสิตที่ใชงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาและบูรณาการในรายวิชา
ที่เรียน 

  

 

- อาจารยและนิสิตมีการแลกเปลี่ยน 

  เรียนรูดานการวิจัย 

- นิสิตทุกคนไดนําเสนอบทความวิชาการ 
  ที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธในการประชุม 

  วิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
- จํานวนผลงานตีพิมพของนิสิตใน  
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
  และหรือวารสารวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับ 

  ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร  
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับหลักสูตรแผน ข   
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี  

 

2. การดําเนินการหลักสูตร  
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
     2.1.1 วันและเวลาราชการปกติ (แผน ก แบบ ก 2)  
 ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  

      2.1.2 วันและเวลานอกราชการ (แผน ข)    

 ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูรอน      เดือนเมษายน - มิถุนายน 

 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  
 หลักสูตร แผน ข ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  
 

 

  



10 
 

2.3 ปัญหานิสิตแรกเข้า  
 นิสิตที่ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ อำจมีควำมรู้พ้ืนฐำนในเรื่อง
เกี่ยวกับรัฐศำสตร์ไม่เพียงพอ  
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต  
 ผู้ที่ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรหรือสำขำรัฐศำสตร์จะต้องลงทะเบียนรำยวิชำปรับพ้ืนฐำน
เพ่ิมเติม เช่น กำรเมืองกำรปกครองเบื้องต้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเบื้องต้น และรัฐประศำสนศำสตร์
เบื้องต้น เป็นต้น ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำ   
 
 2.5 แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
  2.5.1 แผน ก แบบ ก 2  
 
ชั้นปี  
 
           ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 -  10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

จ ำนวนผู้ที่คำดว่ำจะ
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- 10 10 10 10 

 
  2.5.2 แผน ข  
 

ชั้นปี  
 
           ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

จ ำนวนผู้ที่คำดว่ำจะ
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- 20 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  
 

 รายการรับ ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

คาธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รายไดอื่นๆ (งานวิจัย/
บริการวิชาการ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

รวม 550,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000  
 

คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท คํานวณจาก
จํานวนนิสิตปละ 10 คน    
 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  
 หมวดเงิน ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาตอบแทนอาจารย
พิเศษ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2. คาจัดสัมมนา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

3. คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. คาใชจายอื่นๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวมทั้งส้ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

   

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิตอยูที่ประมาณ 35,000 บาทตอคน  
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หลักสูตร  แผน ข 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1,000,000   3,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000  
รวมทั้งสิ้น  1,000,000   3,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000  

 

หมายเหตุ : - คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน/คน   คูณด้วยจ านวนนิสติที่ศึกษาในปีการศึกษาตามปีงบประมาณนั้น 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา แผน ข ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 ภาคเรียนละ 50,000 บาท/ภาคเรียน/คน   

ภาคเรยีนที่ 3 - 6 ภาคเรียนละ 25,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
- ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมของปหีนึ่ง  ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป  

โดยให้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น   
- ใน 1 ปีงบประมาณ ให้คิดค านวนประมาณการรายรับจาก 2 ภาคเรยีนปกติ คือ ประมาณการรายรับของ 
 ภาคเรยีนที่ 2 ของปีการศึกษาหนึ่ง และภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 คิดประมาณการรายรับจากภาคเรยีนปกติ 2 ภาคเรยีน คือ ภาคเรียนท่ี 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นต้น 

 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. ค่าตอบแทน  312,700   945,700   1,168,800   1,189,500   1,186,700  

2. ใช้สอย  529,625   1,475,565   1,831,680   1,650,280   1,548,780  

3. วัสด ุ  36,300   138,300   200,000   211,300   215,400  

4. ครุภัณฑ์  50,000   100,000   150,000   200,000   200,000  

รวมรายจ่าย  928,625   2,659,565   3,350,480   3,251,080   3,150,880  

 
  2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการ รายจ่ายนิสิต : คน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนิสิตต่อ 1 คน 128,756.92 บาท 

 

หมายเหตุ : คิดจากการรวมรายจ่ายในข้อ 2 ท้ัง 5 ปีการศึกษาของจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา เท่ากับ  13,340,630 บาท  
 และน ามาคิดรายจ่าย/คน ตามจ านวนนิสิตในแผนรับนิสติทั้ง 5 ปีการศึกษา หารเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  จะได ้
 เท่ากับ 128,756.92 บาท/คน  และหารเฉลี่ย/ภาคเรียน จะไดเ้ท่ากับ 32,189.23 บาท/คน 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
 3.1 หลักสูตร   

3.1.1 จํานวนหนวยกิต   
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังนี้ คือ  
  สําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิต  36  หนวยกิต  
  สําหรับหลักสูตรแผน ข    จํานวนหนวยกิต  36  หนวยกิต  
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 
 

รายการ 
เกณฑ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 

 แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1.งานรายวิชา (Course Work) ไมนอยกวา 
     1.1 วิชาบังคับ 

     1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
3. การคนควาอิสระ  ไมนอยกวา 
4. วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

12 

- 
- 

12 

- 
- 

30-33 

- 
- 
- 

3-6 

- 

24 

9 
15 

12 

- 
6 

30 

9 

21 

- 
6 

6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา 36 36 36 36 

หมายเหตุ: นิสิตอาจตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเปนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา 
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3.1.3 รายวิชา  
3.1.3.1 โครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  
 1) งานรายวิชา    จํานวนไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

 1.1) วิชาบังคับ     จํานวน    9  หนวยกติ 
833511  ทฤษฎีการเมือง       3(3-0-6) 

Political Theory 

833512   ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 
Theories and Concepts of Public Administration 

833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ   3(3-0-6)  

Theories and Concepts in International Politics 

 

 1.2) วิชาเลือก     จํานวนไมนอยกวา  15 หนวยกิต  
 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้จากกลุมวิชาใดก็ได ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร  
กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 
833521    ปรัชญาการเมือง       3(3-0-6) 

Political Philosophy 

833522  การเมืองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
Comparative Politics 

833523   การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

833524   อาณาบริเวณศึกษา      3(3-0-6) 
Area Studies 

833525   ประเด็นรวมสมัยทางการเมืองการปกครอง    3(2-2-5) 
Contemporary Topics in Politics and Government 

833526  เศรษฐกิจการเมือง      3(3-0-6) 
  Political Economy   

833527  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม     3(3-0-6) 
Social Movements 

 



15 

 

 กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
833531  นโยบายสาธารณะกับการเมือง     3(3-0-6) 

Public Policy and Politics 

833532   ธรรมาภิบาลและการจัดการทองถิ่น    3(3-0-6) 
Local Governance and Management 

833533   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Human Resource Management and Human Resoure  

                     Development in Public Organization 

833534   การบริหารการคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
  Pubic Budgeting and Financial Adminstration  

833535  การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Public Management in the Digital Age 

833536  ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร    3(2-2-5) 
Contemporary Topics in Public Administration 

833537  การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ     3(2-2-5)  
Crisis and Disaster Management  

833538  การคลังสาธารณะ      3(2-2-5) 
Public Finance  

 

กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

833541  อาเซียนในการเมืองโลก      3(3-0-6) 
ASEAN in World Politics 

833542   การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 
  Politics and Government in East Asia 

833543   การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ     3(2-2-5) 
Foreign Policy Analysis 

833544   ความม่ันคงศึกษา       3(3-0-6) 
  Security Studies  

833545   ประเด็นรวมสมัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
Contemporary Topics in International Relations 

833546  ความขัดแยงและสันติวิธีศึกษา     3(2-2-5) 
Conflict and Peace Studies 
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833547  ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

International Environmental Relations 

 

(2) วิทยานิพนธ    จํานวนไมนอยกวา  12  หนวยกิต  
ใหเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และทําวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 
833561  วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2      3 หนวยกิต  
  Thesis 1, Type A 2 

833562  วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2                3 หนวยกิต 

  Thesis 2, Type A 2  

833563  วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2                6 หนวยกิต 

  Thesis 3, Type A 2  

 

 (3) รายวิชาบังคับไมนับหนยกิต   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  
833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร      3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences  

833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร 1       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 1  

833503  สัมมนาทางรัฐศาสตร 2       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 2  

833504  สัมมนาทางรัฐศาสตร 3       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 3  
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3.1.3.2 โครงสรางหลักสูตรแผน ข  
1) งานรายวิชา     จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

 1.1) วิชาบังคับ     จํานวน    9  หนวยกติ 
833511  ทฤษฎีการเมือง       3(3-0-6) 

Political Theory 

833512   ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 
Theories and Concepts of Public Administration 

833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ   3(3-0-6)  

Theories and Concepts in International Politics 

 

  1.2) วิชาเลือก    จํานวนไมนอยกวา  21 หนวยกิต  
  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้จากกลุมวิชาใดก็ได ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 
833521    ปรัชญาการเมือง       3(3-0-6) 

Political Philosophy 

833522  การเมืองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
Comparative Politics 

833523   การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

833524   อาณาบริเวณศึกษา      3(3-0-6) 
Area Studies 

833525   ประเด็นรวมสมัยทางการเมืองการปกครอง    3(2-2-5) 
Contemporary Topics in Politics and Government 

833526  เศรษฐกิจการเมือง      3(3-0-6) 
  Political Economy   

833527  ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม     3(3-0-6) 
Social Movements 
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กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
833531  นโยบายสาธารณะกับการเมือง     3(3-0-6) 

Public Policy and Politics 

833532   ธรรมาภิบาลและการจัดการทองถิ่น    3(3-0-6) 
Local Governance and Management 

833533   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Human Resource Management and Human Resoure  

                     Development in Public Organization 

833534   การบริหารการคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
  Pubic Budgeting and Financial Adminstration 

833535  การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Public Management in the Digital Age 

833536  ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร    3(2-2-5) 
Contemporary Topics in Public Administration 

833537  การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ     3(2-2-5)  
Crisis and Disaster Management  

833538  การคลังสาธารณะ      3(2-2-5) 
Public Finance  

กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

833541  อาเซียนในการเมืองโลก      3(3-0-6) 
ASEAN in World Politics 

833542   การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 
  Politics and Government in East Asia 

833543   การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ     3(2-2-5) 
Foreign Policy Analysis 

833544   ความม่ันคงศึกษา       3(3-0-6) 
  Security Studies  

833545   ประเด็นรวมสมัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
Contemporary Topics in International Relations 

833546  ความขัดแยงและสันติวิธีศึกษา     3(2-2-5) 
Conflict and Peace Studies 
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833547  ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

International Environmental Relations 

 

(2) การคนควาอิสระ (Independent Study) จํานวนไมนอยกวา      6  หนวยกิต  
ใหเลือกอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และทําการคนควาอิสระ ภายใตความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร   
  

833571  การคนควาอิสระ 1              2 หนวยกิต  
  Independent Study 1 

833572  การคนควาอิสระ 2              2 หนวยกิต  
  Independent Study 2  

833573  การคนควาอิสระ 3              2 หนวยกิต 

  Independent Study 3   

 

(3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต  จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร      3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences  

833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร 1       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 1  

833503  สัมมนาทางรัฐศาสตร 2       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 2  

833504  สัมมนาทางรัฐศาสตร 3       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 3  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2  
 

ปท่ี 1  
ภาคการศึกษาตน  

833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (ไมนับหนวยกิต)    3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)  

833511   ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 
Political Theory 

833512  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 
Theories and Concepts of Public Administration 

833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
Theories and Concepts in International Politics 

         รวม     9  หนวยกิต  
 

ปท่ี 1  
ภาคการศึกษาปลาย  

833xxx   วิชาเลือก 1         3(x-x-x) 
  Elective Course 1  

833xxx   วิชาเลือก 2         3(x-x-x)  
  Elective Course 2  

833xxx   วิชาเลือก 3         3(x-x-x)  
  Elective Course 3  

833561  วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2               3 หนวยกิต  
  Thesis 1, Type A 2  

833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร 1 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 1 (Non-Credit)  

 

          รวม  12  หนวยกิต  
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ปท่ี 2  
ภาคการศึกษาตน  

833503  สัมมนาทางรัฐศาสตร 2 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 2 (Non-Credit)  

833xxx   วิชาเลือก 4        3(x-x-x)  
  Elective Course 4 

833xxx   วิชาเลือก 5        3(x-x-x)  
  Elective Course 5  
833562  วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2               3 หนวยกิต  
  Thesis 2, Type A 2  

         รวม     9  หนวยกิต 

 

 ปท่ี 2  
ภาคการศึกษาปลาย  

833504  สัมมนาทางรัฐศาสตร 3 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 3 (Non-Credit)  

833563  วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2                        6 หนวยกิต 

  Thesis 3, Type A 2   

          รวม     6  หนวยกิต 
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3.1.4.2 แผน ข  
ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น  
833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)    3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)  
833522  การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

Comparative Politics 
833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Theories and Concepts in International Politics 
         รวม     6  หน่วยกิต  

 
ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาปลาย  
833512   ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 

Theories and Concepts of Public Administration 
833xxx   วิชาเลือก 1        3(3-0-6) 

Elective Course I 
833xxx   วิชาเลือก 2         3(x-x-x) 
  Elective Course 2     
         รวม  9 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 1 (Non-Credit)  
833xxx   วิชาเลือก 3         3(x-x-x)   
  Elective Course 3  
833xxx   วิชาเลือก 4        3(x-x-x)  
  Elective Course 4  
833xxx   วิชาเลือก 5         3(x-x-x) 

Elective Course 5 
รวม  9 หน่วยกิต  
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ปท่ี 2  
ภาคการศึกษาตน  

833xxx   วิชาเลือก 6        3(x-x-x)  
  Elective Course 6  

833xxx   วิชาเลือก 7         3(x-x-x) 
  Elective Course 7 

833571  การคนควาอิสระ 1                2 หนวยกิต  
  Independent Study 1 

         

รวม     8  หนวยกิต 
 

  ปท่ี 2  
ภาคการศึกษาปลาย   

833503  สัมมนาทางรัฐศาสตร 2 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 2 (Non-Credit)  

833572  การคนควาอิสระ 2                2 หนวยกิต  
  Independent Study 2  

          รวม     2  หนวยกิต  
 

ปท่ี 2  
ภาคการศึกษาฤดูรอน   

833504  สัมมนาทางรัฐศาสตร 3 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 3 (Non-Credit)  

833573  การคนควาอิสระ 3               2 หนวยกิต  
  Independent Study 3   

                                                                                   รวม   2    หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร          3(3-0-6)  

Research Methodology in Social Sciences  

ความหมาย ลักษณะและเปาหมายการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย          
ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย    
การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดาน
สังคมศาสตร  

Research definition, characteristic and goal, types and research process, 

research problem, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and 

research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and 

research techniques in Social Sciences. 

 

833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร 1       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 1  

                    การสัมมนาเกี่ยวกับหัวขอหรือเร่ืองที่กําลังเปนประเด็นสําคัญในทางรัฐศาสตร การสราง
มุมมองเชิงวิพากษในทางรัฐศาสตร 

Seminar on a concerned particular issue in contemporary Political Science; 

construction of critical perspective in Political Science. 

 

833503  สัมมนาทางรัฐศาสตร 2       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 2  

  การสัมมนาเก่ียวกับหัวขอหรือเรื่องที่กําลังเปนประเด็นสําคัญในทางรัฐศาสตร การบูรณาการ
ประเด็นทางการเมือง และนโยบายสังคมกับทฤษฎีทางการเมืองและสังคม 
 Seminar on a concerned particular issue in contemporary Political Science; 

integration of concerned political issues and social policies with political and social theories.  
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833504  สัมมนาทางรัฐศาสตร 3       1(0-2-1)  
  Seminar in Political Science 3  

  นําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ  โดยใหมีกระบวนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูรวมสัมมนา   
 Reporting of the candidate’ s dissertation, through a process of discussion and 

seminar. 

 

833511  ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 

Political Theory 

ทฤษฎีวาดวยการเมือง รัฐ และสังคม ประเภทของสํานักทฤษฎีการเมือง ประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของทฤษฎีการเมืองตะวันตกและตะวันออกจากยุคโบราณถึงยุคปจจุบัน ขอถกเถียงสําคัญในทฤษฎี
การเมือง วิธีการคนควาวิจัยในทฤษฎีการเมือง ความสําคัญของทฤษฎีการเมืองในการวิเคร าะหการเมือง    
รวมสมัย  

Theories of politics, state, and society, types of schools of thought in political 

theory, history and development of Western and Eastern political theories from ancient to 

contemporary times, major debates in political theory, research methods in political theory, 

significance of political theory for an analysis of contemporary politics. 

 

833512 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6)  

  Theories and Concepts of Public Administration  

ทฤษฎี แนวคิด ขอบเขต พัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร บทบาทของระบบราชการ 
หนาที่ของการบริหารงานราชการ แนวคิดในการจัดการ ทฤษฎีองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
จริยธรรมทางการบริหาร การคลังและงบประมาณภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ 

Theories, concepts, scope and development of Public Administration, the role 

of a bureaucracy, applying management and theories, theories of organization, human 

resources management, ethics in management, budgeting and financial management, public 

policy and development administration.  
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833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ             3(3-0-6) 

  Theories and Concepts in International Politics  

  ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนทัศนในการเมืองระหวางประเทศ  การศึกษาและการวิจัย
เก่ียวกับความม่ันคงระหวางประเทศ การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ และเศรษฐกิจการเมืองระหวาง
ประเทศ วิวาทะเกี่ยวกับปทัสถานในการเมืองระหวางประเทศ  ประเด็นและกรณีศึกษาในการเมืองระหวาง
ประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น 

  Theories, concepts and paradigms in international politics, study and research 

in international security, foreign policy analysis, and international political economy,  debates 

on norms in international politics,  issues and cases in international politics in the Cold War 

and the Post-Cold War Era. 

 

833521 ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 

Political Philosophy 

ที่มาและการตีความของปรัชญาการเมืองโดยเนนที่ความคิดทางการเมืองและนักปรัชญา
การเมืองตะวันตก รวมถึงการประยุกตใชในทางการเมืองและสังคม 

Background and interpretations of political philosophy emphasis on Western 

classical political thoughts and philosophers, application of political philosophy to politics 

and society. 

 

833522  การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

  Comparative Politics 

ทฤษฎี แนวการศึกษา และขอถกเถียงในประเด็นสําคัญการเมืองเปรียบเทียบ อาทิเชน การ
เปลี่ยนเปนประชาธิปไตย รัฐและสังคม การเมืองวาดวยความขัดแยงไมลงรอย และเศรษฐกิจการเมือ ง
เปรียบเทียบ 

Theories, approaches and debates in major issues in comparative politics such 

as democratization, state and society, contentious politics and comparative political economy. 

 

833523   การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government  

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองของไทย เชน วัฒนธรรมทางการเมือง บทบาท
ของสถาบันอื่นตอการเมืองการปกครองไทย การสรางความเปนประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของ
ประชาชน ปจจัยทางประวัติศาสตร โครงสรางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจตอพัฒนาการการเมืองไทย  
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Issues related to Thai politics and government such as Thai political culture, 
influences of others institutes on Thai politics and government, democratization, good 
governance, people’s political engagement and impacts of historical factor, social structure, 
culture and economic on development of Thai politics. 
 
833524  อาณาบริเวณศึกษา       3(3-0-6)  

Area Studies 
แนวคิดส าคัญในการศึกษาวิจัยอาณาบริเวณศึกษา และในการประยุกษ์เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์

ระหว่างการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่บริเวณศึกษาที่ด ารงอยู่จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างหลากหลายของปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว 

Key concepts in area studies research and implications on the interactions 
between politics, society and economy, with a focus on actual area that show the diverse 
ways in which such interactions take place. 

 

833525 ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองการปกครอง    3(2-2-5) 

Contemporary Topics in Politics and Government 
ประเด็นร่วมสมัยในทางการเมืองการปกครองโดยมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทั้งที่เป็น

แนวคิดและประเด็นปัญหา รวมทั้งประเด็นในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

Contemporary topics in politics and government by focusing on applying theory 
to practice, concepts and issues, including topics on particularly interested topics available to 
students upon consultation with the instructor. 
 
833526 เศรษฐกิจการเมือง       3(3-0-6) 

Political Economy   
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมือง โดยเน้นที่ความคิดของอดัม สมิธและแนวคิดเศรษฐกิจ

การเมืองแบบคลาสสิค แนวคิดเรื่องการวิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ ส านักคิดเศรษฐศาสตร์
แบบคลาสสิคใหม่ เคนส์เซียน เสรีนิยมใหม่ และข้อถกเถียงว่าด้วยรัฐทุนนิยมในส านักมาร์กซิสต์ร่วมสมัย    

Main concepts in 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. 
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833527 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม      3(3-0-6) 
Social Movements 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และผลลัพทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ
ปฏิสัมพันธที่เปนพลวัตระหวางขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับโครงสรางทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ในรัฐ  

Study concepts, theories, development, and consequences of social 

movements and their dynamic interaction with political, social and economic structures in a 

state. 

 

833531   นโยบายสาธารณะกับการเมือง      3(3-0-6) 
  Public Policy and Politics 

  ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับอํานาจและการเมืองในรัฐสมัยใหม บริบทของ
นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการ 
วิเคราะหพลวัตของนโยบายสาธารณะ 
  Relation between public policy, power and politics in modern state, context of 

public policy, public policy process, implementation and evaluation, public policy movement 

analysis. 

 

833532   ธรรมาภิบาลและการจัดการทองถิ่น     3(3-0-6) 
  Local Governance and Management 

  การกระจายอํานาจและระบบการปกครองทองถิ่น  การเมืองกับการพัฒนาการปกครอง
ทองถิ่น การเมืองกับการบริหารในการปกครองทองถิ่น การวิเคราะหและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในทองถิ่น
และการจัดการ  ทิศทางแนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย และกรณีศึกษาเทคนิคการ
บริหาร 
  Decentralization and local government systems, politics and local government 

development, politics and administration in local government,  analyzing and development 

governance system in local management, trend of Thai local government development, case 

study of administration techniques. 
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833533   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    3(3-0-6) 
Human Resource Management and Human Resoure Development in    

Public Organization 

  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย หนาที่ ความรับผิดชอบ 
และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดหา การธํารงรักษา การพนสภาพ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของภาครัฐ การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตการทํางาน ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

Evolution, theories and principles in human resource management, scope, 

functions, responsibility and process in human resource management, recruitment, retention, 

retirement and human resource development, competency development and quality of work 

life, problems and obstacles in human resource development.    

 

833534   การบริหารการคลังและงบประมาณ     3(3-0-6) 
  Pubic Budgeting and Financial Adminstration  

  ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการคลังและการงบประมาณ ความสัมพันธระหวางการคลัง
และการงบประมาณ วิธีการและการบริหารเครื่องมือทางการคลัง การจัดทําและการบริหารงบประมาณภาครัฐ 
หนวยงานดานการคลังและการงบประมาณ รูปแบบนโยบายดานการคลังและระบบงบประมาณ การบริหาร
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  Theory and principles of fiscal management and budget, relations between 

fiscal management and budget, procedures and administration of fiscal tools, budget process 

and administration, fiscal and budgetary institutions, forms of fiscal and budgetary policy, fiscal 

and budgetary policy management for national economic and social development. 

 

833535   การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
Publi Management in the Digital Age 

  ประเด็นปญหาการบริหารจัดการองคการภาครัฐในปจจุบัน  ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ตอสังคมไทย  การปฏิรูประบบราชการและการบริการภาครัฐ การสงเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดย
การใชเทคโนโลยี แนวโนมทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนดิจิทัล  
และกรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของภาครัฐ 
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  Issues of problems in present public organization management, impacts of 

technology development to Thai society, reform of bureaucracy system and public service, 

enhance efficiency of public service by technology, global trend of development of digital 

government, changing Thai government to be digital government and case study of 

innovations in public service. 

 
833536 ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร     3(2-2-5) 
  Contemporary Topics in Public Administration 

ประเด็นรวมสมัยในทางรัฐประศาสนศาสตร โดยมุงเนนที่การประยุกตใชทฤษฎี ทั้งที่เปน
แนวคิดและประเด็นปญหา รวมทั้งประเด็นในหัวขอที่นิสิตมีความสนใจเปนพิเศษภายใตการแนะนําของ
อาจารยผูรับผิดชอบ 

Contemporary topics in public administration by focusing on applying theory 

to practice, concepts and issues, including topics on particularly interesting topics available to 

students upon consultation with the instructor. 

 

833537  การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ      3(2-2-5)  
Crisis and Disaster Management  

 แนวคิดและทฤษฎีของภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ การประเมินขอมูลและการวางแผนในการ
เตรียมพรอมเพ่ือรับวิกฤติและภัยพิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเหตุการณฉุกเฉินในการตอบสนอง
ตอวิกฤติและภัยพิบัติ การประสานงานและระบบการบังคับบัญชาเหตุการณวิกฤติและภัยพิบัติ การจัดการ     
กูคืนวิกฤติและภัยพิบัติ การฟนฟูและการพัฒนาอยางยั่งยืนภายหลังวิกฤติและภัยพิบัติ  รวมไปถึงขอถกเถียง 
ขอวิพากษที่สําคัญจากกรณีศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

  Concepts and theories of crisis and disaster; assessment and planning for crisis 

and disaster preparedness; information technology in crisis and disaster response 

management; coordination and incident command systems; crisis and disaster recovery; 

restoration and sustainable development after crisis and disaster; principal discussions and 

critics based on case studies of crisis and disaster management.   
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833538  การคลังสาธารณะ       3(2-2-5) 
Public Finance  

  ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการเงินของภาครัฐทั้งในระดับมหภาคและระดับ
ทองถิ่น การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการเงินสาธารณะจากมุมมองของสาขาวิชา   
ตาง ๆ เชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร บริหารธุรกิจ การการวางแผน และการบริหารงานสาธารณะ  

  Issues pertaining to the macro and local administration of financial resources 

in the public sector; study of the related issues to the public financial management from the 

perspectives of different disciplines such as economics, political science, business 

administration, planning and public administration. 

 

833541  อาเซียนในการเมืองโลก        3(3-0-6)  
  ASEAN in World Politics  

  กําเนิดและพัฒนาการของอาเซียน   พลวัตภายในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน
และความสัมพันธภายนอกระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค  บทบาทของอาเซียนเกี่ยวกับความรวมมือ
และขัดแยงภายในภูมิภาค  บทบาทและอิทธิพลของอาเซียนภายใตกรอบสถาปตยกรรมความรวมมือระดับ
ภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟก  แนวโนมและส่ิงทาทายสําหรับประชาคมอาเซียน 

  Origins and developments of ASEAN, internal dynamics among ASEAN  

Member Countries and external relations between ASEAN and its extra- regional partners, the 

role of ASEAN in regional cooperation and conflict, the role and influence of ASEAN in the 

Asia-Pacific regional architectures, prospects and challenges for the ASEAN Community. 

 

833542 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก        3(3-0-6) 

  Politics and Government in East Asia  

การศึกษาการแขงขันและความขัดแยงระหวางมหาอํานาจ และประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกในยุคสงครามเย็น การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงดานดุลอํานาจ ความขัดแยงและความ
รวมมือในยุคหลังสงครามเย็น ประเด็นปญหาสําคัญในภูมิภาค ไดแก วิกฤตนิวเคลียรเกาหลีเหนือ ขอพิพาท
ดานดินแดน และปมปญหาทางประวัติศาสตรระหวางจีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต และญี่ปุน และความเปนไป
ไดของสันติภาพละบทบาทของตะวันตก       
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Study of competition and conflict between great powers and countries in East 
Asia in the Cold War period, analysis of a change in balance of power, conflict and cooperation 
in the post-Cold War period, important issues in the region, such as North Korean nuclear 
crisis, territorial disputes, and historical issues among China, North Korea, South Korea and 
Japan, possibility of peace and influence of Western. 

 
833543 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ         3(2-2-5) 
  Foreign Policy Analysis  

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีส าคัญในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ตีความ และเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และสภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

Theoretical frameworks and the key concepts in Foreign Policy Analysis (FPA) 
as tools to analyze, interpret, and understand the roles of internal and external factors which 
influence foreign policy decisions. 
 
833544  ความม่ันคงศึกษา           3(3-0-6) 
  Security Studies  

การศึกษากรอบแนวคิดทางทฤษฎีหลักเกี่ยวกับความมั่นคงศึกษา  การวิเคราะห์การก่อตัว
และการเปลี่ยนผ่านของสถาบันและขบวนการเคลื่อนไหวด้านความมั่นคง ในระดับโลกและภูมิภาค  ประเด็น
ปัญหาและสิ่งท้าทายหลักเกี่ยวกับความมั่นคงแบบดั้งเดิมและความมั่นคงแบบใหม่ ได้แก่  สงครามระหว่างรัฐ 
การก่อการร้าย พลังงานและทรัพยากร ความมั่นคงของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และอาวุธที่มีอานุภาพในการ
ท าลายล้างสูง  

Study of main theoretical frameworks in Security Studies, analysis of the 
formation and transformation of global and regional security institutions and movements, key 
traditional and non-traditional security issues and challenges, such as interstate wars, terrorism, 
energy and resource, human security, environment, and weapons of mass destruction. 
 
833545   ประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 

Contemporary Topics in International Relations 
ประเด็นร่วมสมัยในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทั้ง

ที่เป็นแนวคิดและประเด็นปัญหา รวมทั้งประเด็นในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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Contemporary topics in international relations by focusing on applying theory 

to practice, concepts and issues, including topics on particularly interested topics available 

to students upon consultation with the instructor. 

 

833546 ความขัดแยงและสันติวิธีศึกษา      3(2-2-5) 
Conflict and Peace Studies 

 ประเด็นรวมสมัยและการวิเคราะห ปญหาและประเด็นความขัดแยงในมิติตางๆทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลจนถึงระดับนานาชาติ รวมถึงการวิเคราะหประเด็นการจัดการความขัดแยงตามแนวทาง
สันติวิธี  

 Contemporary issues and analysis of problems and conflicts in various levels 

from individual to international; analyzing issues in conflict resolution through peaceful means. 

 

833547 ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

International Environmental Relations 

ความสัมพันธระหวางประเทศกับปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน  แนวคิดทฤษฎีดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอมขอจํากัดของแนวคิดทฤษฎีดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม ทฤษฎีสีเขียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ สถาบันระหวางประเทศกับ
ประเด็นสิ่งแวดลอม 

International relations of transboundary environmental problems, International 

relations theory and environmental issues, limitations of international relations theory 

regarding the environmental issues, Green theory and international relations, international 

institutions and environmental issues. 

 

833561  วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2             3 หนวยกิต  
  Thesis 1, Type A 2 

 ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ หรือตัวอยางวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กําหนด
ประเด็นโจทย/หัวขอวิทยานิพนธ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ (Concept 

Paper)  และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Studying the elements of a thesis or thesis examples in the related field of study; 

determining the thesis title; developing a concept paper; and preparing the summary of the 

literature and related research synthesis.   
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833562  วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2                       3 หนวยกิต 

  Thesis 2, Type A 2  

 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ 
 Developing research instruments and research methodology; and preparing a 

thesis proposal in order to present it to the committee.  
 

833563  วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2                       6 หนวยกิต 

  Thesis 3, Type A 2  

 เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา 

 Collecting data; analyzing data; preparing a progress report in order to present 

it to the thesis advisor; and preparing the full-text thesis and a research article in order to get 

published according to the graduation criteria. 

 

833571  การคนควาอิสระ 1               2 หนวยกิต  
  Independent Study 1   

 เลือกประเด็นในการคนควาอิสระทางรัฐศาสตร ภายใตการแนะนําและดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา เขียนและนําเสนอโครงรางตอคณะกรรมการสอบ  

 Selecting an issue for an independent study in Political Science under the 

guidance of the supervisor, writing a complete proposal and presenting it to the committee. 

 

833572  การคนควาอิสระ 2               2 หนวยกิต  
  Independent Study 2   

 ดําเนินการศึกษาวิจัยตามโครงรางของการคนควาอิสระทางรัฐศาสตร  
 Conducting the independent study in Political Science according to the 

proposal. 
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833573  การคนควาอิสระ 3               2 หนวยกิต  
  Independent Study 3  

  ดําเนินการศึกษาวิจัยตามโครงรางของการคนควาอิสระทางรัฐศาสตร เขียนรายงานผล
การศึกษา นําเสนอตอคณะกรรมการสอบ  ดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ และสงเลม
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย 

 Conducting the independent study in Political Science according to the 

proposal, writing a research report and presenting it to the committee, revising the research 

report if there are amendments recommended by the committee, and submitting the revised 

and completed research report to the Graduate School. 

 

3.1.6 ความหมายของรหัสวิชา  
 

 ความหมายของรหัสวิชาประจําวิชาในหลักสูตรเปนตัวเลขจํานวน 6 หลัก มีความหมายดังนี้  
 

 1) เลขสามตัวแรก เปนตัวเลขประจําสาขาวิชา คือ  
   833   หมายถึง  สาขาวิชารัฐศาสตร  
 

 2) เลขสามตัวหลัง เปนกลุมเลขประจํารายวิชา มีความหมายดังนี้  
  2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย)  หมายถึง   ชั้นปและระดับ  
   เลข 5    หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท  
 

  2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมูในสาขาวิชา  
   เลข 0    หมายถึง  กลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต  
   เลข 1    หมายถึง  กลุมวิชาบังคับ  

เลข 2, 3, 4   หมายถึง  กลุมวิชาเลือก  
เลข 6   หมายถึง  วิทยานิพนธแผน ก แบบ ก 2  
เลข 7    หมายถึง  การคนควาอิสระ แผน ข                                  

 

  2.3) เลขรหัสตัวสุดทาย (หลักหนวย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา 
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 3.2 ชื่อ สกุล ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ 
  3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล ำ 
ดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ 
สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน ประเทศ 

ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ภำระกำรสอน 
(ชั่วโมง/สปัดำห)์ 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร

นี ้
1 นางวลัลภัช สุขสวัสดิ ์

 
รอง

ศาสตราจารย ์
Ph.D. 
ร.ม. 
ร.บ. 

Politics 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

The University of Adelaide 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2554 
2541 
2539 

9 12 

2 นายวิเชียร อินทะส ี
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
รป.ม. 
ร.บ. 

 
ศศ.บ. 

Korean Studies 
รัฐประศาสนศาสตร ์

ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

Hanyang University  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

South Korea 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 

2550 
2534 
2531 

 
2527 

9 12 

3 นายวชัรพล พุทธรักษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
ร.ม. 

ศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Politics 
การปกครอง 
รัฐศาสตร์ 

The University of York 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

UK 
ไทย 

 
ไทย 

2557 
2550 

 
2546 

9 12 
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  3.2.2 อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร  

ล ำ 
ดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ 
สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน ประเทศ 

ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ภำระกำรสอน 
(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร

นี้ 
1 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 

 
รอง

ศาสตราจารย์ 
Ph.D.  
ร.ม. 
ร.บ. 

Politics 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

The University of Adelaide 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2554 
2541 
2539 

9 12 

2 นายวิเชียร อินทะสี 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
รป.ม. 
ร.บ. 

 
ศศ.บ. 

Korean Studies 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

Hanyang University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

South Korea 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2550 
2534 
2531  

 
2527  

9 12 

3 นายวัชรพล พุทธรักษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

Politics 
การปกครอง 
รัฐศาสตร์ 

The University of York 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

UK 
ไทย 
ไทย 

2557 
2550 
2546 

9 12 
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ลํา 
ดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 
ปจจุบัน เม่ือเปด

หลักสูตร
นี้ 

4 นายวุฒิกรณ ชูวัฒนานุ
รักษ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

รัฐศาสตร 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2540 

 

 

9 12 

5 นางสาวศิวาภรณ ไชย
เจริญ 

อาจารย  
 

Ph.D.  

 

ร.บ. 

Public 

Administration 

การปกครอง 

University of North Texas 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

USA 

 

ไทย 

2556 

 

2547 

9 12 

6 นางสาวพลดา  
เดชพลมาตย 

อาจารย รป.ด. 
 

รป.ม. 
 

สค.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร 
รัฐประศาสน
ศาสตร 
สวัสดิการแรงงาน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 
ไทย 

2554 

 

2553 

 

2538 

2534 

9 12 
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ลํา 
ดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห) 
ปจจุบัน เมื่อเปด

หลักสูตร
นี ้

7 นางสาวดาริน               
คงสัจวิวัฒน 
 

อาจารย Ph.D  

 

 

 

รป.ม.   
 

ร.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

Regional and 

Rural 

Development 

Planning 

รัฐประศาสน
ศาสตร 
รัฐศาสตร 

Asian Institute of 

Technology 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 

 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

2557 

 

 

 

2542 

 

2537 

9 12 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ตําแหนงทาง
วิชาการ 

1. นายธเนศวร เจริญเมือง Ph.D. (Comparative Politics) ศาสตราจารย 
2. นายวีระศักดิ์ เครือเทพ  Ph.D. (Public Administration) รองศาสตราจารย 
3. นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี Ph.D. (Society and Development) รองศาสตราจารย 

4. นายธโสธร ตูทองคํา ร.ม. (การระหวางประเทศและการทูต) รองศาสตราจารย 

5. นายประภาส ปนตบแตง ร.ด. รองศาสตราจารย 

6. นายจักษ พันธชูเพชร ร.ด. รองศาสตราจารย 

7. นายอัชกรณ วงศปรีดี Ph.D. (Southeast Asia Area Studies) รองศาสตราจารย 
8. นายปกรณ ศิริประกอบ Ph.D. (Public Administration) รองศาสตราจารย 
9. นายเฉลิมพล แจมจันทร Ph.D. (Area Studies) ผูชวยศาสตราจารย 
10. นายฐิติพล ภักดีวานิช Ph.D. (Politics and International 

Relations) 

อาจารย 

 

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมมี   
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ทางรัฐศาสตร ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร   
 

 5.1 คาํอธิบายโดยยอ  
 การทําวิทยานิพนธ คือ การทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร ภายใตการ
ดูแลของคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทํา
วิทยานิพนธของนิสิตแตละคนจนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ และตีพิมพหรือเผยแพร  
ผานสื่อทางวิชาการตางๆ โดยนิสิตสามารถเลือกใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศในการเขียนวิทยานิพนธก็
ได โดยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
 การคนควาอิสระ  นิสิตทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเก่ียวกับรัฐศาสตร ภายใตการแนะนําและดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา และความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร   
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกตใชศาสตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานรัฐศาสตรในแขนงตางๆ และผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน มาใชในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระทางรัฐศาสตร ไดผลเปนที่นาพอใจ โดยนิสิต
ตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในทุกปการศึกษา  
 

 5.3 ชวงเวลา  
  5.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 1 
  5.3.1 หลักสูตร แผน ข เริ่มทําการคนควาอิสระ ตั้งแตภาคการศึกษาตนของช้ันปที่ 2  
 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  
  5.4.1 หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต  
  5.4.2 หลักสูตร แผน ข ทําการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต  
 
 5.5 การเตรียมการ  
  5.5.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมใหเขาใจในกระบวนการศึกษาในระดับปริญญาโท  
  5.5.2 ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ใหแกนิสิตเปน
รายบุคคล  
  5.5.3 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการวิพากษ
โครงรางการคนควาอิสระ   
  5.5.4 นิสิตจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ หรือโครงรางการคนควาอิสระ ตามกรอบเวลา โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  และคณะกรรมการประจําหลักสูตรติดตามความคืบหนา  
  5.5.5 สอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ   
  5.5.6 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหทําวิทยานิพนธตามโครงรางวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการ
หลักสูตรอนุมัติใหทําการคนควาอิสระ  
  5.5.7 ดําเนินการสอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง 
หรือดําเนินการนําเสนอผลการคนควาอิสระ ตอคณะกรรมการสอบ  
  5.5.8 เผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ   
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 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือหรือการคนควาอิสระ  โดยอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ดังนี้  
  5.6.1 รายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ทุกภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน  
  5.6.2 สอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ   
  5.6.3 เมื่อนิสิตทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระเรียบรอยแลว และอาจารยที่ปรึกษาให
ความเห็นชอบ จึงใหดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ หรือนําเสนอผลการคนควาอิสระ    
 
  
 
  



43 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งตอ  
   สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

- นิสิตทุกคนตองทําการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ ที่
สามารถคนควาองคความรูทางรัฐศาสตร โดยงานวิจัย
ดังกลาวสามารถตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับในกลุมวิชาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรได หรือสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปนําเสนอใน
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศในทาง
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรได 

2. สรางงานวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตรและรัฐ 
   ประศาสนศาสตร ไดอยางตอเนื่องและ 
   โดดเดน  

- มีกิจกรรมสงเสริมบรรยายกาศทางวิชาการ เชน การจัด
สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนใหนิสิตมี
สวนรวมในเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติ รวมถึงจัด
โครงการเสวนาในประเด็นสาธารณะ  

3. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและ/หรือ
การทําวิจัย รวมถึงสนับสนุนใหนิสิตความรวมโครงการการ
แลกเปลี่ยนคณาจารยและ/หรือนิสิตในสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

(1) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม  
(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในสภาพแวดลอม การ

ทํางานและชุมชน   
(3) สามารถในการวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสงเสริม ใหองคกร

มีความถูกตองและยุติธรรม 
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให

ตรงเวลา นิสิตตองมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานของผูอ่ืน นอกจากน้ี
อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่มอบหมายตามกําหนด   
ระยะเวลา และการรวมกิจกรรม  

     (2) ประเมินระหวางที่นิสิตทํารายงาน การศึกษาอิสระ และการเขียนวิทยานิพนธ ซึ่งตองมีการนํา  
ขอมูลและแนวคิดมาใชในการอางอิง  

     (3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ
สัมนาตางๆ 

     (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของนิสิตแตละคน  
 

2.2 ความรู  
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

     (1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชารัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร  

(2) สามารถติดตามความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาการดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
(3) มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และสามารถประยุกตใชองคความรูทาง

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสม   
 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
(1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินจากงานวิจัย/การศึกษาอิสระ/เคาโครงวิทยานิพนธ 
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและการทําขอสอบ   
(4) ประเมินจากโครงการบริการวิชาการท่ีจัดทํา 
 

2.3 ทักษะทางปญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1)  สามารถใชองคความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ และสามารถ

พัฒนาแนวคิดริเริ่มเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหานั้นได  
(2)  สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ โดยบูรณา

การเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอองคความรูใหมที่ทาทายเพ่ือพัฒนาการองคความรูเดิม และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเดิมไดอยางเปนระบบ 

(3)  สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยคนควาดวยตนเอง โดยใชความรูทางดานทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยและใหไดขอสรุปซึ่งขยายองคความรูหรือแนวปฏิบัติในวิชาการ
และวิชาชีพได 

 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชองคความรูทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
(2) การอภิปรายกลุม 

(3) การใหนสิิตมีโอกาสปฏิบัติจริงผานโครงการบริการทางวิชาการและ/หรือการเสวนาทางวิชาการ 
การใหนิสิตทํารายงานวิจัย/วิทยานิพนธ 

 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
(1) ประเมินจากรายงานและการวิจัยของนิสิต 

(2) ประเมินจากการทําขอสอบในลักษณะที่เปนการวิเคราะห อภิปราย และวิพากษ 
(3) ประเมินจากความสําเร็จและความพึงพอใจของผูเขารวมในการจัดโครงการบริการทางวิชากา 

และงานเสวนาทางวิชาการตางๆ 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากทางวิชาการไดดวยตนเอง  
(2) สามารถใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานเปนคณะท้ังในบทบาทของผูนํา  

หรือในบทบาทของผูรวมคณะทํางาน  

(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  (4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 
 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน 
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล ความสามารถในการรับผิดชอบ และการเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรตางๆ    

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว
ของนิสิตในชั้นเรียน  

(2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายซ่ึงใหทําเปนกลุม  
 (3) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการส่ือสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถถายทอดความรู 
การนําเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายได  

(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอรายงานได  
(3) สามารถใชความรูทางสถิติและเคร่ืองมือสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล 

เชิงวิชาการได  
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้ อาจทําไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ
การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง
อาจารยและกลุมนิสิต 

 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือขอมูลในเชิงคณิตศาสตรและ
สถิติ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย  การเลือกใชเคร่ืองมือตางๆ การจัดการขอมูล และ
กรณีศึกษาตางๆ ที่นําเสนอในช้ันเรียน  

(3) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะหจากรายงาน/การคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  o  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

833501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร 

 

 o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833502 สัมมนาทางรัฐศาสตร 1   
 

 o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o o o 
 

 o 
 

 

 

 

 

 
833503 สัมมนาทางรัฐศาสตร 2 

 

 o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o o o 
 

 o 
 

 

 

 

 

 
833504 สัมมนาทางรัฐศาสตร 3  

 

 o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o o o 
 

 o 
 

 

 

 

 

 
833511 ทฤษฎีการเมือง    

 

 

 

 

 

 o    o   o   

833512  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร  

 
  

 

 

 

 

 

 o   
 o  

 o   

833513  ทฤษฎีและแนวคิด
ทางการเมืองระหวางประเทศ 

 
  

 

 

 

 

 

 o   
 o  

 o   
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

833521 ปรัชญาการเมือง     
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833522 การเมืองเปรียบเทียบ    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833523 การเมืองการปกครองไทย    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833524 อาณาบริเวณศึกษา    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833525 ประเด็นรวมสมัยทางการ
เมืองการปกครอง  

   
 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833526 เศรษฐกิจการเมือง    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833527 ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833531 นโยบายสาธารณะกับ
การเมือง 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833532 ธรรมาภิบาลและการ
จัดการทองถิ่น 

 
  

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

833533 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833534 การบริหารการคลังและ
งบประมาณ 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833535 การจัดการภาครัฐในยุค
ดิจิทัล 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833536 ประเด็นรวมสมัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร  

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833537 การจัดการวิกฤติและ 
ภัยภิบัติ 

 
  

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833538 การคลังสาธารณะ    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833541 อาเซียนในการเมืองโลก    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833542 การเมืองการปกครอง 
ในเอเชียตะวันออก 

 
  

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

833543 การวิเคราะหนโยบาย
ตางประเทศ 

 
  

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833544 ความม่ันคงศึกษา    
 

 
 

 
 

 o    o   o 
 

 o 

833545 ประเด็นรวมสมัยทาง
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833546 ความขัดแยงและสันติวิธี
ศึกษา 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833547  ความสัมพันธระหวาง
ประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม 

   

 

 
 

 
 

 o   
 o  

 o 
 

 o 

833561 วิทยานิพนธ 1 แผน ก  
แบบ ก 2  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

833562 วิทยานิพนธ 2 แผน ก  
แบบ ก 2  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

833562 วิทยานิพนธ 3 แผน ก  
แบบ ก 2  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

833571การคนควาอิสระ 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
833572 การคนควาอิสระ 2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
833573การคนควาอิสระ 3 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต  

 

1.  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

  1.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
การประเมินโดยการสงแบบสอบถามใหแกนิสิต เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจดานหลักสูตร 

ความพรอมดานสิ่งแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน  
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป โดย

แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
  2.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

การสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษาโดยเนนการสภาวะการณ      
ไดงานของมหาบัณฑิต การไดงานทําหรือศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวของ และความพึงพอใจ
ของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวัง หรือตองการจาก
หลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร  วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
  แผน ก แบบ ก 2 

1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
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5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 

6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจทั่วไปเขารับ
ฟงได 

7. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพเปนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการเปนบทความวิจัยและไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว 
 

 แผน ข   
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่นไขของสาขาวิชานั้นๆ 

5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 

6. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

7. เสนอผลงานคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ 
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจทั่วไปเขารับฟงได 

8. รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร 
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและไดรับการตีพิมพใน
รายงานรายงานสืบเน่ืองจาการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย  

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ดานความเปนครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและอาจารย 
มหาวิทยาลัย และใหอาจารยใหมมีความรู ความเขาใจ ในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 
 2) จัดใหมีอาจารยพ่ีเล้ียงสําหรับอาจารยใหม คอยชวยเหลือ แนะนํา ดานการจัดการเรียน การสอน 
การประเมินผลและการปรับตัวอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย 

3) จัดใหอาจารยใหมมีโอกาสเขารวมฟงบรรยายอาจารยผูทําการสอนรายวิชาเดียวกันหรือใกลเคียง  
 
2. การพัฒนาความรู และทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 1)  การพัฒนาทักษะดานการจัดทําแผนการสอน การจัดวัดผลและประเมินผล โดยการจัดฝกอบรม 
ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ 
 2)  เพ่ิมพูนทักษะดานเทคนิคการสอน  การสื่อสาร และการทําสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธิผล  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
 1) สงเสริมดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนา และสั่งสมประสบการณการ
ประยุกตใชความรู ความสามารถของคณาจารยและเพ่ือการสรางเครือขายแกสังคมดวย 

 2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดใหอาจารยตองมีผลงานวิจัยอยางนอยปละ 1 
เร่ือง ตลอดจนไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอผลงานวิจัย 1 ครั้ง 
 3) สรางขวัญ และกําลังใจแกคณาจารย โดยการสนับสนุนการทํางานงานวิชาการและการผลิตผลงาน
เพ่ือการพัฒนาในสายอาชีพ   
 4) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน  
 มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ. ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี  
  - จัดทําและสง มคอ. 3 4 5 6 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดสง มคอ. 3 4 5 6 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให
เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา 
 1.3  อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 มีการตรวจสอบขอมูลการพัฒนาคุณภาพของมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ดังนี้ 
 2.1 รายงานการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะสังคมศาสตร   
ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 2.2  สํารวจรอยละของมหาบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
โดยมหาบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   
 2.3  กําหนดใหมีการเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาใน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเปน 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนตอสาธารณะ 
 
3. นิสิต 
 มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา การสงเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้ 
 3.1  กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิตตามความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของ
อาจารยประจําที่มีอยู 
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 3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตจะไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผาน
เกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา  
 3.3 มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
โดยอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาการเรียน การทําวิทยานิพนธหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอื่น ๆ 

 3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 3.5  รายงานผลการดําเนินงานท้ังการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต 

 

4. คณาจารย 
 มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย 
คุณภาพอาจารย และผลท่ีเกิดกับอาจารย ดังนี้ 

4.1 มีระบบกลไกการรับอาจารยใหมและพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของ            
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

4.2 มีรายงานผลการดําเนินงานในดานการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยตอการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  5.1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 
ทักษะ ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่เชื่อมโยงกับ 
Curriculum Mapping ดานความรูและทักษะตาง ๆ 

  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  
  5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณเรียนรู/
การประกอบอาชีพและการทํางาน 

 5.4 นํากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

 5.5 ประเมินผลการเรียนรูโดยใชการประเมินตามสภาพจริงอยางชัดเจน เหมาะสม และเปนธรรม 
โดยใชเคร่ืองมือประเมินที่มีความหลากหลาย เชน ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การ
สังเกตพฤติกรรมนิสิต  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

ใชบุคลากรของภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร รวมถึงบุคลากรสายวิชาการจากภาควิชา
อ่ืนในคณะสังคมศาสตร และใชงบประมาณแผนดิน ตลอดจนงบประมาณรายไดที่ไดรับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 

 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

ลําดับ ชื่ออุปกรณ 

บริหาร
จัดการ 
ใน

สํานักงาน 

บริหารจัดการดาน
การเรียนการสอน 

หนวยนับ 

1 หองเรียน  5 หอง 
2 เกาอ้ี  200 ตัว 
3 มัลติมีเดียโปรเจกเตอร 1 4 เครื่อง 
4 กลองวิดีโอ 2 2 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพแผนทึบ 2 5 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียง 1 5 ชุด 

7 ไมโครโฟน  5 ตัว 
8 ระบบการจัดการเอกสารเล็กทรอนิกส (E-

Document) 
 ใชของมหาวิทยาลัย ระบบ 

10 สัญญาณ Internet ไรสาย (Wireless LAN)  3 ชุด 
11 หองศึกษาคนควาดวยตนเองคอมพิวเตอร 

สื่อการเรียนการสอนและโสต 
 1 

 

หอง 
 

12 หองอานหนังสือจํานวนหนังสือ (รวม) 
หนังสือเฉพาะดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

 5,623 

1,752 

เลม 

เลม 

13 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage E-Learning 

1 1B) 
 ใชของมหาวิทยาลัย ระบบ 

14 หองประชุม 3   

15 หองสโมสรนิสิต 1   

16 หองสํานักงานเลขานุการ 1   
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางเพียงพอตอการปฏิรูปการเรียนรู
ดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพ่ือใหเห็น ใหคิด และไดทํา 

3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟแวรที่ใช
ประกอบการสอนท่ีพรอมใชปฏิบัติงาน 

4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ   
อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

5) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา   
ปฏิบัติการจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1 และมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่อง  
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 7.1 ตัวบงช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

  

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปการศึกษา 
ปที่ 1 

2562 

ปที่ 2 

2563 

ปที่ 3 
2564 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปกอนหนา 

 x x 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน x x x 
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง x x x 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

  x 
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7.2 ตัวบงช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)  
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก

ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร คาเปาหมาย 

1 รอยละของนิสิตที่สามารถเขียนกรอบแนวคิดเบื้องตนในการทําวิจัย 
(Concept Paper) เพ่ือเตรียมสอบโครงรางวิทยานิพนธไดในปการศึกษาท่ี 2  

รอยละ 80 

2 รอยละของนิสิตที่สามารถสอบโครงรางวิทยานิพนธไดในปการศึกษาที่ 2 
ภายในภาคการศึกษาตน 

รอยละ 80 

3 รอยละของนิสิตที่ไดตอบรับใหนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ในปการศึกษาที่ 2  

รอยละ 07  

 

7.3 ตัวบงช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมิน 

ตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย 
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ

มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง 
รอยละ 25 

2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 

รอยละ 25 

  3 รอยละของของจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร รอยละ 25 
4 รอยละของของจํานวนงานวิจัยที่มีงารวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร รอยละ 25 
5 จํานวนนวัตกรรมที่สรางข้ึนโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 
6 จํานวน start-up/ entrepreneurship - 
7 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชนหรือสถานประกอบการใน

ประเทศหรือตางประเทศ 
2 

8 จํานวนพื้นที่เปาหมายใหผูเรียนไดพัฒนาองคความรูละสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

- 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดย
อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถาม
ของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา 
ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอน
ไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
– ประเมินโดยนิสิตในแตละวิชา 
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือคณะผูสอน  
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก 

– นิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม 
– นายจาง 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 

อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในภาควิชาอยางนอย 1 คน  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาวา
มหาบัณฑิตสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะห        
มาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระทําทุก 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก 

ก. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ข. รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ค. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ง. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
จ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

          ฉ.   Program Structure และ Curriculum Mapping of Course 
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ก. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ข. รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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สรุปการดําเนินการตามผลการวิพากษ 
 

ผูวิพากษ ประเด็นในการวิพากษ การดําเนินการตามผลการวิพากษ 
ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการสอน 

ทบทวนตัวเลขการรับเขา 
ตรวจสอบความถูกตองของรหัส
วิชา 
ตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยพิเศษ 

ดําเนินการปรับแกไขตามคําวิพากษทุก
ประเด็นเรียบรอยแลว 

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปจจา เปนหลักสูตรที่มีความทันสมัยละมี
วิธีที่ชวยใหนิสิตสามารถทําจัยไดดี
มาก  
ควรเพ่ิมกระบวนวิชาดานเทคนิค
และการบริหารจัดการเ พ่ือให
สอดคลองกับอัตลักษณของกลัก
สูตรที่เนนการเกงงาน 

เพ่ิมรายวิชา 833535 การจัดการภาครัฐใน
ยุคดิจิทัล 3(2-2-5)  ประเด็นปญหาการ
บริหารจัดการองคการภาครัฐในปจจุบัน  
ผลของการ พัฒนา เทค โน โลยี ที่ มี ต อ
สังคมไทย  การปฏิรูประบบราชการและ
ก า ร บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ  ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการใช
เทคโนโลยี แนวโนมทิศทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของโลก การปรับเปลี่ยน
ภ า ค รั ฐ ไ ท ย สู ก า ร เ ป น ดิ จิ ทั ล   แล ะ
กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของภาครัฐ 
           Issues of problem in present 

public organization management, 

impacts of technology development 

to Thai society, reform of 

bureaucracy system and public 

service, enhance efficiency of public 

service by technology, global trend 

of development of digital 

government, changing Thai 

government to be digital 

government and case study of 

innovations in public service 
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ผูวิพากษ ประเด็นในการวิพากษ การดําเนินการตามผลการวิพากษ 

และ 833538 การคลังสาธารณะ 
3(2-2-5) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการเงินของภาครัฐทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับทองถิ่น การศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทางการเงินสาธารณะจากมุมมองของ
สาขาวิชาต าง  ๆ  เชน  เศรษฐศาสตร  
รัฐศาสตร บริหารธุรกิจ การการวางแผน 
และการบริหารงานสาธารณะ  

 Issues pertaining to the 

macro and local administration of 

financial resources in the public 

sector; study of the related issues 

to the public financial management 

from the perspectives of different 

disciplines such as economics, 

political science, business 

administration, planning and public 
administration 

เพ่ือเพ่ิมกระบวนวิชาดานเทคนิคและการ
บริหารจัดการในหลักสูตรตามขอเสนอ
เรียบรอยแลว 

ดร. ธิติพล ภักดีวาณิช รายวิชา 833542 การเมืองการ
ปกครองในเอเซียตะวันออก ควร
เพ่ิมความเปนไปไดของสันติภาพ
และบทบาทของตะวันตก 

ไดเพ่ิมรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา
เรียบรอยแลว 

รศ.ดร. อัชกรร วงศปรีดี หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชา
อาณาบริเวณศึกษา คําอธิบาย
รายวิชาไมสอดคลองกับชื่อวิชา  
 

 

ไดทําการแกไขใหม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  
       แนวคิดสําคัญในการศึกษาวิจัยอาณา
บริเวณศึกษา และในการประยุกษเพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเมือง สังคม 
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ผูวิพากษ ประเด็นในการวิพากษ การดําเนินการตามผลการวิพากษ 

 

 

 

 

และเศรษฐกิจ โดยมุงเนนไปที่บริเวณศึกษา
ที่ดํารงอยูจริง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความ
แตกตางหลากหลายของปฏิสัมพันธ
ดังกลาว 
       Key concepts in area studies 

research and implications on the 

interactions between  politics, 

society and economy, with a focus 

on actual area that show the 

diverse ways in which such 

interactions take place 

ตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยพิเศษ 

ดําเนินการปรับแกไขตามคําวิพากษ
เรียบรอยแลว 

ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจํานงค รายวิชากลุมการเมืองการปกครอง 
นาจะเพ่ิมเติมราวิชาที่เกี่ยวของกับ
การเมืองเชิงสถายบัน การเมือง
นอกสถาบัน รายวิชาที่บูรณาการ
สาชาวิชาอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ไดเพ่ิมรายวิชา 833526 เศรษฐกิจ
การเมือง 3(3-0-6) แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
การเมือง โดยเนนที่ความคิดของอดัม สมิธ
และแนวคิด เศรษฐกิจการ เมื อ งแบบ
คลาสสิค แนวคิดเรื่องการวิพากษเศรษฐกิจ
การเมืองของคารล  มารกซ  สํานักคิด
เศรษฐศาสตรแบบคลาสสิคใหม เคนสเซียน 
เสรีนิยมใหม และขอถกเถียงวาดวยรัฐทุน
นิยมในสํานักมารกซิสตรวมสมัย  
     Main concepts in 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 
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ผูวิพากษ ประเด็นในการวิพากษ การดําเนินการตามผลการวิพากษ 

 

 
แ ล ะ  ร า ย วิ ช า  833527 ข บ ว น ก า ร
เคลื่อนไหวทางสังคม  3(3-0-6)  ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และผลลัพท
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ
ปฏิสัมพันธที่เปนพลวัตระหวางขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมกับโครงสรางทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจในรัฐ   
       Study concepts, theories, 

development, and consequences  

of social movements and their 

dynamic interaction with political, 

social and economic structures in  

a state 
รายวิชากลุมรัฐประศาสนศาสตร
ควรเพิ่มรายวิชาเฉพาะดาน เชน 
ภัยพิบัติ การจัดการเมือง 

ไดเพ่ิมรายวิชา 833537  ก า ร จั ด ก า ร
วิกฤติและภัยภิบัติ  Crisis and Disaster 

Management 3 (2 -2 -5 )  แนว คิดและ
ทฤษฎีของภาวะวิกฤ ติ  ภัยพิบัติ  การ
ประเมินขอมูลและการวางแผนในการ
เตรียมพรอมเพ่ือรับวิกฤติและภัยพิบัติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการจัดการ
เหตุการณฉุกเฉินในการตอบสนองตอวิกฤติ
และภัยพิบัติ การประสานงานและระบบ
การบังคับบัญชาเหตุการณวิกฤติและภัย
พิบัติ การจัดการกูคืนวิกฤติและภัยพิบัติ 
การฟ น ฟูและการ พัฒนาอย า งยั่ งยืน
ภายหลังวิกฤติและภัยพิบัติ รวมไปถึงขอ
ถกเถียง ขอวิพากษที่สําคัญจากกรณีศึกษา
การบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

     Concepts and theories of crisis 

and disaster; assessment and 

planning for crisis and disaster 
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ผูวิพากษ ประเด็นในการวิพากษ การดําเนินการตามผลการวิพากษ 

preparedness; information 

technology in crisis and disaster 

response management; 

coordination and incident 

command systems; crisis and 

disaster recovery; restoration and 

sustainable development after crisis 

and disaster; principal discussions 

and critics based on case studies of 

crisis and disaster management   
 ตรวจสอบป พ.ศ. และระเบียบ

ขอบังคับตางๆใหสอดคลองกับ
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ดําเนินการปรับแกไขตามคําวิพากษทุก
ประเด็นเรียบรอยแลว 
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ค. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

1. โครงสรางหลักสูตรภายหลังปรับแกไข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

1.1 ปรับคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธใหเปนไปตามกรอบมาตราฐานรายวิชาวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัย 

1.2 ปรับ ลด เพ่ิม รายวิชา ในกลุมวิชาบังคับและวิชาเลือก 

2. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ         
เกณฑมาตราฐานระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรากฎดังนี้ 

 

                   รายการ เกณฑ ศธ. พ.ศ. 
2558 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2557 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1.งานรายวิชา (Course Work) ไม
นอยกวา 
     1.1 วิชาบังคับ 

     1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
3. การคนควาอิสระ  ไมนอยกวา 
4. วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

12 

 

- 
- 

12 

- 
- 

30-33 

 

- 
- 
- 

3-6 

- 

24 

 

15 

9 

12 

- 

4 

30 

 

15 

15 

- 

6 

4  

24 

 

9 
15 

12 

- 
6 

30 

 

9 

21 

- 
6 

6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         
ไมนอยกวา 

36 36 36 36 36 36 
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3. ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระท่ีปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก2  

วิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต วิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

833561 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2                   6 หนวยกิต  
 Thesis 1, Type A 2 

833562 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2                 6 หนวยกิต 

 Thesis 2, Type A2  

833561 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2                 3 หนวยกิต  
 Thesis 1, Type A 2 

833562 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2                 3 หนวยกิต 

 Thesis 2, Type A2 

833563 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2                 6 หนวยกิต 

 Thesis 3, Type A2 

ปรับคําอธิบายราวิชา 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวนไมนอยกวา       4 หนวยกิต  

 833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                      3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences  

833502 สัมมนา               1(0-2-1)  
 Seminar 

833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                      3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences  

833502 สัมมนาทางรัฐศาสตร 1                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 1  
833503 สัมมนาทางรัฐศาสตร 2                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 2  
833504 สัมมนาทางรัฐศาสตร 3                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 3 

เพ่ิมรายวิชาสัมมนา  
2 รายวิชา คือ  
833503 สัมมนาทาง
รัฐศาสตร 2 และ 
833504 สัมมนาทาง
รัฐศาสตร 3 
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระท่ีปรับปรุง 
งานรายวิชา  จํานวนไมนอยกวา            24  หนวยกิต งานรายวิชา  จํานวนไมนอยกวา                     24 หนวยกิต  

วิชาบังคับ  จํานวน                       15  หนวยกิต วิชาบังคับ  จํานวน                          9 หนวยกิต  

833511  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร           3(3-0-6)  

  Theories and Concepts of Political Science  

833512  ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

  Theories and Concepts in International Politics  

833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร         3(3-0-6) 

  Theories and Concepts of Public Administration  

833514  ธรรมาภิบาลทองถ่ินและการจัดการ         3(2-2-5) 

  Local Governance and Management  

833515  การเมืองการปกครองไทย           3(2-2-5)  
  Thai Politics and Government  

833511  ทฤษฎีการเมือง          3(3-0-6) 
             Political Theory 

833512  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร        3(3-0-6) 
  Theories and Concepts of Public Administration 

833513   ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ   3(3-0-6)
   Theories and Concepts in International Politics 

ปรับลดรายวิชาให
สอดคลองการกําหนด
กลุมวิชาของหลักสูตร 
โดยตัดรายวิชาออก 2 
วิชา คือ 833514 ธรร
มาภิบาลทองถิ่นและ
การจัดการ และ 
833514 ธรรมาภิบาล
ทองถิ่นและการจัดการ 

วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา           15  หนวยกิต วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา                   15  หนวยกิต  

กลุมวิชาการเมืองการปกครอง  
833521 จริยธรรมทางการเมือง                                 3(3-0-6)    

  Political Ethics  

833522 ทฤษฎีการเมือง                3(2-2-5) 

  Political Theory  

กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 
833521  ปรัชญาการเมือง                    3(3-0-6) 
            Political Philosophy 

833522  การเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
            Comparative Politics 

ตัดรายวิชาในหลักสูตร
ใหม และเพ่ิมรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงในทุก
กลุมวิชา เพื่อให
สอดคลองกับปรัชญา
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833523  ทฤษฎีการเมืองทางเลือก                3(2-2-5) 

  Alternative Political Theories  

833524 ประเด็นปญหาในการเมืองเปรียบเทียบ            3(2-2-5) 

 Selected Problems in Comparative Politics  

833525 รัฐและสังคม                        3(2-2-5) 

 State and Society  

833526 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก            3(2-2-5) 

 Politics and Government in East Asia  

833527 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 

 Politics and Government in Southeast Asia  

833528 ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจการเมือง          3(2-2-5)  

 Selected Problems in Political Economy  

กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  
833531 การเมืองระหวางประเทศในเอเชียตะวันออก       3(3-0-6)   
 International Politics in East Asia  

833532 ประเด็นปญหาความสัมพันธระหวางประเทศสมัย 3(2-2-5) 

 Contemporary Issues in International Relations  

833533 เศรษฐกิจการเมืองโลก                      3(3-0-6)   
 Global Political Economy  

 

833523  การเมืองการปกครองไทย        3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

833524  อาณาบริเวณศึกษา           3(3-0-6) 
            Area Studies 

833525 ประเด็นรวมสมัยทางการเมืองการปกครอง         3(2-2-5) 
Contemporary Topics in Politics and Government 

833526 เศรษฐกิจการเมือง                    3(3-0-6) 
 Political Economy   

833527 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม         3(3-0-6) 
          Social Movements 

 

 

กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
833541 อาเซียนในการเมืองโลก          3(3-0-6) 
           ASEAN in World Politics 

833542 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก        3(3-0-6) 
  Politics and Government in East Asia 

833543 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ         3(2-2-5) 
           Foreign Policy Analysis 

 

ของหลักสูตรปรับปรุงที่
เนนการสรางองคความรู
ทางดานการเมืองการ
ปกครอง การบริหารรัฐ
กิจและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เพ่ือ
สรางสรรคนักวิชาการ 
นักบริหาร และนัก
ปฏิบัติใหมีศักยภาพ
ระดับสูงในหลากหลาย
มิต ิ
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833534 ความมั่นคงศึกษา                     3(2-2-5) 

 Security Studies  

833535 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ                    3(2-2-5) 
 Foreign Policy Analysis  

833536 อาเซียนในการเมืองโลก                      3(3-0-6)   
 ASEAN in World Politics 

833537 มหาอํานาจในการเมืองโลก                     3(2-2-5) 

 Great Powers in Global Politics  

833538 ประเด็นปญหาในองคการและกฎหมายระหวางประเทศ 
                                                               3(2-2-5)  
 Problems in International Organization and Law  

กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร  
833541 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย            3(3-0-6) 

 Human Resource Management and Development  

833542 นโยบายสาธารณะ                      3(3-0-6) 

 Public Policy 

833543 เทคนิคการจัดการความขัดแยงในสังคม           3(2-2-5)   
 Conflict Management Techniques    

 

 

833544 ความมั่นคงศึกษา          3(3-0-6) 
  Security Studies  

833545 ประเด็นรวมสมัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
 Contemporary Topics in International Relations 

833546  ความขัดแยงและสันติวิธีศึกษา           3(2-2-5) 
           Conflict and Peace Studies 

833547 ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม 
                                                               3(3-0-6) 

           International Environmental Relations 

 

 

กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
833531  นโยบายสาธารณะกับการเมือง           3(3-0-6) 
           Public Policy and Politics 

833532 ธรรมาภิบาลและการจัดการทองถิ่น            3(3-0-6) 
            Local Governance and Management 

833533 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Human Resource Management and Human   

           Resoure Development in Public Organization 
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833544 การบริหารการคลังและงบประมาณ                  3(3-0-6) 

 Fiscal Management and Budget  

833545 เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการภาครัฐ            3(2-2-5) 

 Techniques and Approaches to Public Sector   

          Management  

833546 รัฐไทยและการปกครองทองถ่ิน              3(3-0-6) 

 Thai State and Local Administration  

833547 การจัดการภาครัฐ            3(2-2-5) 

           Public Management  

833548 องคการสาธารณะและพฤติกรรมการบริหาร         3(2-2-5)  

 Public Organization and Administrative Behavior 

833534 การบริหารการคลังและงบประมาณ         3(3-0-6) 
  Pubic Budgeting and Financial Adminstration 

833535 การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 
  Publi Management in the Digital Age 

 

833536  ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร          3(2-2-5) 
           Contemporary Topics in Public Administration 

833537 การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ           3(2-2-5)  
           Crisis and Disaster Management  

833538 การคลังสาธารณะ            3(2-2-5) 
           Public Finance  

แผน ข แผน ข  

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวนไมนอยกวา     4  หนวยกิต  

 833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                     3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences  

833502 สัมมนา              1(0-2-1)  
 Seminar 

833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                      3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences  

833502 สัมมนาทางรัฐศาสตร 1                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 1  
833503 สัมมนาทางรัฐศาสตร 2                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 2  
 

เพ่ิมรายวิชาสัมมนา 2 
รายวิชา คือ  
833503 สัมมนาทาง
รัฐศาสตร 2 และ 
833504 สัมมนาทาง
รัฐศาสตร 3 
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833504 สัมมนาทางรัฐศาสตร 3                       1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science 3 

งานรายวิชา  จํานวนไมนอยกวา               30 หนวยกิต งานรายวิชา  จํานวนไมนอยกวา                24 หนวยกิต  
วิชาบังคับ  จํานวน                          15 หนวยกิต วิชาบังคับ  จํานวน                           9 หนวยกิต  

833511 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร                      3(3-0-6)  

 Theories and Concepts of Political Science  

833512 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 Theories and Concepts in International Politics  

833513 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร           3(3-0-6) 

 Theories and Concepts of Public Administration  

833514 ธรรมาภิบาลทองถิ่นและการจัดการ         3(2-2-5) 

 Local Governance and Management  

833515  การเมืองการปกครองไทย           3(2-2-5)  
 Thai Politics and Government  

833511 ทฤษฎีการเมือง             3(3-0-6) 
           Political Theory 

833512  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร          3(3-0-6) 
Theories and Concepts of Public Administration 

833513 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6)
 Theories and Concepts in International Politics 

ปรับลดรายวิชาให
สอดคลองการกําหนด
กลุมวิชาของหลักสูตร 
โดยตัดรายวิชาออก 2 
วิชา คือ 833514 ธรร
มาภิบาลทองถ่ินและ
การจัดการ และ 
833514 ธรรมาภิบาล
ทองถิ่นและการจัดการ 

วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา             15  หนวยกิต วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา                 21 หนวยกิต  

กลุมวิชาการเมืองการปกครอง  
833521 จริยธรรมทางการเมือง                                  3(3-0-6)   

 Political Ethics  

833522 ทฤษฎีการเมือง                3(2-2-5) 

 Political Theory  

กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 
833521  ปรัชญาการเมือง             3(3-0-6) 
            Political Philosophy 

833522 การเมืองเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 
            Comparative Politics 

ตัดรายวิชาในหลักสูตร
ใหม และเพ่ิมรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงในทุก
ก ลุ ม วิ ช า  เ พ่ื อ ใ ห
สอดคลองกับปรัชญา
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833523 ทฤษฎีการเมืองทางเลือก                3(2-2-5) 
 Alternative Political Theories  
833524 ประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทียบ            3(2-2-5) 
 Selected Problems in Comparative Politics  
833525 รัฐและสังคม                        3(2-2-5) 
 State and Society  
833526 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก            3(2-2-5) 
 Politics and Government in East Asia  
833527 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
 Politics and Government in Southeast Asia  
833528 ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมือง           3(2-2-5)  
 Selected Problems in Political Economy  
 
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
833531 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก       3(3-0-6)   
 International Politics in East Asia  
833532 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัย  3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in International Relations  
833533 เศรษฐกิจการเมืองโลก                       3(3-0-6)   
 Global Political Economy  

833523  การเมืองการปกครองไทย           3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
833524  อาณาบริเวณศึกษา            3(3-0-6) 
            Area studies 
833525 ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองการปกครอง          3(2-2-5) 

Contemporary Topics in politics and Government 
833526 เศรษฐกิจการเมือง                     3(3-0-6) 
 Political Economy   
833527 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม           3(3-0-6) 
          Social Movements 

 
 

 
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
833541 อาเซียนในการเมืองโลก           3(3-0-6) 
           ASEAN in World Politics 
833542  การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก         3(3-0-6) 
  Politics and Government in East Asia  
833543 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ              3(2-2-5) 
           Foreign Policy Analysis 

ของหลักสูตรปรับปรุงที่
เน้นการสร้างองค์ความรู้
ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารรัฐ
กิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เพ่ือ
สร้างสรรค์นักวิชาการ 
นั ก บ ริ ห า ร  แ ล ะ นั ก
ปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ศั กยภาพ
ระดับสูงในหลากหลาย
มิต ิ
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833534 ความมั่นคงศึกษา                     3(2-2-5) 

 Security Studies  

833535 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศ                    3(2-2-5) 
 Foreign Policy Analysis  

833536 อาเซียนในการเมืองโลก                      3(3-0-6)   
           ASEAN in World Politics 

833537 มหาอํานาจในการเมืองโลก            3(2-2-5) 

 Great Powers in Global Politics  

833538 ประเด็นปญหาในองคการและกฎหมายระหวางประเทศ 
                                                             3(2-2-5)    
 Problems in International Organization and Law  

 

กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร  
833541 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย           3(3-0-6) 

 Human Resource Management and Development  

833542 นโยบายสาธารณะ                     3(3-0-6) 

 Public Policy 

833543 เทคนิคการจัดการความขัดแยงในสังคม          3(2-2-5)   
 Conflict Management Techniques    

 

833544 ความมั่นคงศึกษา            3(3-0-6) 
  Security Studies  

833545 ประเด็นรวมสมัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
 Contemporary Topics in International Relations 

833546  ความขัดแยงและสันติวิธีศึกษา           3(2-2-5) 
           Conflict and Peace Studies 

833547 ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเด็นสิ่งแวดลอม 

                                                               3(3-0-6) 

           International Environmental Relations 

 

 

 

กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
833531  นโยบายสาธารณะกับการเมือง           3(3-0-6) 
           Public Policy and Politics 

833532 ธรรมาภิบาลและการจัดการทองถิ่น            3(3-0-6) 
            Local Governance and Management 

833533 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Human Resource Management and Human            

           Resoure Development in Public Organization 
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833544 การบริหารการคลังและงบประมาณ                 3(3-0-6) 

 Fiscal Management and Budget  

833545 เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการภาครัฐ           3(2-2-5) 

 Techniques and Approaches to Public Sector  

           Management  

833546 รัฐไทยและการปกครองทองถิ่น             3(3-0-6) 

 Thai State and Local Administration  

833547 การจัดการภาครัฐ           3(2-2-5) 

           Public Management  

833548 องคการสาธารณะและพฤติกรรมการบริหาร       3(2-2-5)  

 Public Organization and Administrative Behavior 

833534 การบริหารการคลังและงบประมาณ          3(3-0-6) 
  Pubic Budgeting and Finalial Adminstration 

833535 การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 
  Publi Management in the Digital Age 

833536  ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร         3(2-2-5) 
           Contemporary Topics in Public Administration 

833537 การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ          3(2-2-5)  
           Crisis and Disaster Management  

833538 การคลังสาธารณะ           3(2-2-5) 
           Public Finance  

วิทยานิพนธ  จํานวนไมนอยกวา               12 หนวยกิต วิทยานิพนธ  จํานวนไมนอยกวา                  12 หนวยกิต  

833561 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2      6 หนวยกิต  
 Thesis 1, Type A 2 

833562 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2       6 หนวยกิต 

 Thesis 2, Type A2 

833561 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2   3 หนวยกิต  
 Thesis 1, Type A 2 

833562 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2   3 หนวยกิต 

 Thesis 2, Type A2  

833563 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2   6 หนวยกิต 

 Thesis 3, Type A2 

 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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การค้นคว้าอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต  

833571 การค้นคว้าอิสระ 1                            2 หน่วยกิต  
 Independent Study I 
833572 การค้นคว้าอิสระ 2                2 หน่วยกิต  
 Independent Study II  
833573 การค้นคว้าอิสระ 3                 2 หน่วยกิต 
 Independent Study III   
 

833571 การค้นคว้าอิสระ 1                        2 หน่วยกิต  
 Independent Study 1 
833572 การค้นคว้าอิสระ 2              2 หน่วยกิต  
 Independent Study 2  
833573 การค้นคว้าอิสระ 3               2 หน่วยกิต 
 Independent Study 3   

คงเดมิ 
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ง. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ 
(ภาษาอังกฤษ) :  Asst.Prof.Dr. Wanlapat Suksawas 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น  าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
วัลลภัช สุขสวัสดิ์  เอกสารค าสอนเรื่องภาวะผู้น าและชนชั้นน าทางการเมือง. 2559 พิษณุโลก:  
         มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   วัลลภัช สุขสวัสดิ์ แนวความคิดเรื่องชนชั้นน าทางการเมืองของกีตาโน มอสกากับชนชั้นน าทางการเมืองไทย 
            ในยุคมาลาน าไทย รัฐศาสตร์: สังคมศาสตร์ที่หลากหลาย, วัชรพล พุทธรักษา และวัชรพล                 

         ศุภจักรวัฒนา (บก.) (พิษณุโลก: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559). 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
      ระดับชาติ 

 กัลยาพร กันอิน, วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารสตรีในองค์กรปกครอง   
           ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคม 
           วิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 19; 29-30 มิถุนายน 2560 ; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.  
           หน้า 1-16        

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น  าหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Suksawas W, Soithong P, Mayer P. Modernization, Social Capital and Public Participation  
         in the Creation of Self-Management Charter in Thailand. Advanced Science Letters,  
         Volume 24, Number 4, April 2018, pp. 2185-2189 (Scopus) 
Suksawas W, Mayer P. Can Gender and Social Class Generate Political Participation  
         in Northern Thailand?. Advanced Science Latter. Volume 22, Number 12,December  
         2016, p.4197–4200, 2016 (Scopus) 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ทุนทางสังคมกับธรรมนูญการจัดการตนเอง วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  
         (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560  
         หน้า 91-106 (TCI กลุ่ม 1)  

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ   

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์) 

                  เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Wichian Intasi  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น  าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 
-  

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8.  ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา 
    ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

วิเชียร อินทะสี, 2560. การพัฒนาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้. ใน เกาหลีปัจจุบัน. นภดล ชาติประเสริฐ      
        บรรณาธิการ. ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

 วิเชียร อินทะสี, 2560. หน่วยที่  4การเมืองการปกครองของเกาหลีใต้. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา                    
                   82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                   สุโขทัยธรรมาธิราช.  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.) 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น  าหนัก 

วิเชียร อินทะสี, 2559. สรรสร้างนิยม อัตลักษณ์ และนโยบายต่างประเทศ. ใน ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และ 
         รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา บรรณาธิการ.   
         พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 วิเชียร อินทะสี, 2558. หน่วยที่ 4 เกาหลีใต้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 82425  

                   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)  

                   นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

9.  บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
          วิเชียร อินทะสี, 2558. พัฒนาการรัฐเกาหลีเหนือในยุคหลังสงครามเย็น : มุมมองด้านการเมือง  

                   เศรษฐกิจ และสังคม. บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   

                   มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558. 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
     ระดับชาติ 

           วิเชียร อินทะส,ี 2560. ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น.  

                   วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา. 21 (1): 1-20. 

 วิเชียร อินทะสี, 2559. มุมมองด้านความม่ันคงของเกาหลีใต้ อดีตและปัจจุบัน. วารสารเอเชียตะวันออก 

                   ศึกษา. 20 (2): 99-128. 

           วิเชียร อินทะส,ี 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น. การประชุมวิชาการ 
                   ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ วันที่ 20-21 กรกฎาคม  
                   2560. 
 วิเชียร อินทะสี, 2560. การผูกขาดทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ในเกาหลีใต้.  
                   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2017  
                   จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ  
                   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560. 
 วิเชียร อินทะสี, 2558. การสร้างเสริมพลังการเมืองให้ประชาชน ในช่วงรัฐบาลก้าวหน้าของเกาหลีใต้ 

                   (Empowering Citizens during the Progressive Governments in South Korea).  

                   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย จัดโดยคณะ 

                   มนุษยศาสตร์และ  

                   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา ชลบุรี วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558. 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น  าหนัก 

   11.   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
     ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
     ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

          -  

0.4 

  12.   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
         ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
         ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
         - 

1 

  13.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  
        ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
        วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
        จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก 
        ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
        - 

0.8 

  14.  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
         - 

1 

  15.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
         - 

1 

  16.  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
         - 

1 
 

  17.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
        - 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ          
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี) 
         เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรพล พุทธรักษา 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Watcharabon Buddharaksa 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
พัชรินทร สิรสุนทรและวัชรพล พุทธรักษา. (บรรณาธิการ). (2561). วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความ 

           วิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลมที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.  
           (อยูระหวางการจัดพิมพ).   
พัชรินทร สิรสุนทรและวัชรพล พุทธรักษา. (บรรณาธิการ). (2561). การเมือง กฎหมาย นโยบาย: รวม 

           บทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลมที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.  
           (อยูระหวางการจัดพิมพ). 
 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

วัชรพล พุทธรักษา. (2560). Gramsci and the Politics of Culture (and Political Economy) .โพน 
          พรมแดนความรู. ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ (บรรณาธิการ). หนา 73-126. เชียงใหม: ภาควิชาสื่อศิลปะ 
          และการออกแบบส่ือสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วัชรพล ศุภจักรวัฒนาและวัชรพล พุทธรักษา. (บรรณาธิการ). (2559). วาดวยทฤษฎีรัฐศาสตรและรัฐ 
          ประศาสนศาสตรรวมสมัย. พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร.  
วัชรพล พุทธรักษา. (2559). สินคา มูลคาและสภาวะแปลกแยกในหนังสือวาดวยทุนของคารล มารกซ. วา 
         ดวยทฤษฎีรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย. วัชรพล ศุภจักรวัฒนาและวัชรพล พุทธรักษา.  
         (บรรณาธิการ). หนา 25-46. พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วัชรพล พุทธรักษา. (2557). บทสํารวจความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่ .กรุงเทพฯ: สมมติ.  
Buddharaksa W.  (2014).  Beyond Positivism: Neo-Gramscianism and Some Methodological  

         Challenges in Thai Politics. รัฐศาสตร: สังคมศาสตรที่หลากหลาย. วิเชียร อินทะสี และ อรไท  
         โสภารัตน (บรรณาธิการ). หนา 84-107. พิษณุโลก: ดาวเงิน. 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
      ระดับชาติ 

          วัชรพล พุทธรักษา.  (2559).  กรัมช่ี การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม .งานประชุมวิชาการประจําป 
                    ภาควิชาปรชัญา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร “เหลียวซายแลขวาการศึกษาไทย, 10  

                    มีนาคม 2559, หนา 93-115. 
วัชรพล พุทธรักษา.  (2559).  กรัมชี่ การแปลความหมายและปรัชญาวาดวยการปฏิบัติ. เวทีวิจัย 

         มนุษยศาสตรไทยครั้งที่ 10, 19-20 กันยายน 2559, หนา 366-378. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Buddharaksa W. (2016).. In the 64th Annual Conference of Japan Society of Political  

            Economy, 15 October 2016, Fukushima University, Japan. (Online) 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Buddharaksa W. (2014). Review of ‘Autonomy: Capitalism, Class and Politics’, by David 

Eden.  
            Political Studies Review, 12(3), pp. 405-406. (SSCI, ProQuest, Elsevier)  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

Buddharaksa W. (2018). Big Society, Free Economy, and Strong State :Bonefeld’s Open     

         Marxism and the Critique of Political Economy. Journal of Social Sciences  

         Chulanlongkorn University, 48(1), pp. 59-74 (TCI กลุม 1, ACI) 

วัชรพล พุทธรักษา) .(ปลแ) .2560 .(วาดวยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษสังคม แปลจาก .Werner  

          Bonefeld) .2015 .(On Economic Sociology and the Critique of Society .วิภาษา, 10)74.( 
นิติลักษณ แกวจันดี, วัชรพล พุทธรักษา และราชันย นิลวรรณาภา  (2561). “ผูชายในกฎหมายโบราณ 

          อีสาน: มองมุมใหมผานแนวคิดเชิงวิพากษ. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1),  
          (TCI กลุม 1). 
Buddharaksa W. (2016). Review of ‘In, Against, and Beyond Capitalism: The Sanfrancisco  

          Lectures’, by John Holloway. Manusya: Journal of Humanities, 19(2), pp .112-114.  
          (TCI กลุม 1 และ ACI)  
วัชรวุฒิ ซื่อสัตยและวัชรพล พุทธรักษา.  (2558). ระบบแม [กะเทย]: ศิลปและศาสตรการครองอํานาจนําใน 

         สังคมกะเทยไทย. วารสารศิลปศาสตร, 15(2), หนา 101-118. (TCI กลุม 1) 
Buddharaksa W. (2014). Review of ‘Antonio Gramsci’, by Antonio Santucci. Journal of           

         Social  Sciences Naresuan University, 10(2), pp. 191-194. (TCI กลุม 1) 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 
1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
-- 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- 

1 

 
17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 
1 

 

 

 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงาน        
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ  

               
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรพล พุทธรักษา) 

                  เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Wuttikorn  Chuwattananurak  
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
           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 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
*วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ. (2559). โลกาภิบาล: วาดวยสิ่งที่อยูระหวางสิ่งเกากับสิ่งใหม (ท่ียังไมเกิด). 

                    ใน วชัรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). วาดวยทฤษฎีรัฐศาสตรและรัฐ       
                    ประศาสนศาสตรรวมสมัย (หนา 113-146). พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น ้าหนัก 

       วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์.  (2557).  เคนเน็ท เอ็น วอลท์ซ: ว่าด้วยสงคราม การเมืองระหว่าง 
                  ประเทศ และอาวุธนิวเคลียร์.  ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน์ (บรรณาธิการ).   
                  รัฐศาสตร์: สังคมศาสตร์ที่หลากหลาย (หน้า 84-107).  พิษณุโลก: ดาวเงิน. 

1 

    9.  บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
         - 

0.6 

   10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
    ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง  
    วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

         - 

1 

   11.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม  
    ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
    วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
    จัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก 
    ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

              - 

0.8 

   12.  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
         - 

1 

   13.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
          - 

1 

   14.  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ 
         - 

1 
 

   15.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
          - 

1 

   16.  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ 
         - 

1 
 

   17.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
          - 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงาน        
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร.ศิวาภรณ  ไชยเจริญ 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Siwaporn  Chaicharoen  
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

- 
0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
Chaicharoen, S.  (2559).  Organizational Structure: The Impacts of Organizational  

                  Communication.  ใน วชัรพล ศุภจักรวัฒนา และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ). วาดวยทฤษฎี  
                  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย (หนา 211-225). พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

                  นเรศวร. 
Chaicharoen, S.  (2557).  NIMBY Phenoenon in Thailand: The Case Study of the  

                  Coal-Fired Power Plants. ใน วิเชียร อินทะสี และ อรไท โสภารัตน (บรรณาธิการ).  รัฐศาสตร:  
                 สังคมศาสตรที่หลากหลาย (หนา 144-168).  พิษณุโลก: ดาวเงิน. 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
      ระดับชาติ        

            นสิาพร  วัฒนศัพท, ฐานิดา บุญวรรโณ และ*ศิวาภรณ ไชยเจริญ. (2559). ชวงชั้นทางสังคม   
                       ความไมเทาเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเปนประชากรกลุมเปราะบางในสังคม.  
                       วารสารระบบวิจัยสาธารณสุข, 10(4), 362-376. (TCI กลุม 1 และ ACI) 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

 - 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- 

1 

 
17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 
1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงาน        
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

 

                                                
ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ) 
       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร.พลดา เดชพลมาตย 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pollada Dechpolmat  
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

- 
0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
     ระดับชาติ        
     - 

0.2 
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จ.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และฉบับปรับปรุง 
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ฉ.   Program Structure และ Curriculum Mapping of Couse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






