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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ/ภาควิชา   คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Political Science Program  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : รฐัศาสตรบัณฑิต 

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

           ชื่อย่อ (อังกฤษ) :      B.Pol.Sc. 
 

3. วิชาเอก   
- ไม่มี – 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

- จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับ 2 (ระดับปริญญาตรี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

 

5.2 ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 
  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนิสิตไทย 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 กำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

- คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
- สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที ่11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 292 (13/2564) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1) ตำแหน่งงานในกระทรวง กรม และส่วนราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง  

ตำรวจ ทหาร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานคุมประพฤติ นักการทูต 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น 

2) ตำแหน่งงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น 

3) ตำแหน่งงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลปกครอง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง 
หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เป็นต้น 

4) ตำแหน่งงานในหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้สื่อข่าวการเมือง นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่าง 
ประเทศ นักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
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5) ตำแหน่งงานในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย 
เป็นต้น 

6) ตำแหน่งงานในองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เช่น นักเคลื่อนไหว นักรณรงค์ระบุอาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

7) ตำแหน่งงานในองค์การระหว่างประเทศและสถานทูต เช่น เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่กิจการ
ด้านการเมือง เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1. นายพีรธร   
บุณยรตัพันธ์ุ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ร.ด.  
 

รัฐศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

2547 
 

6-9 6-12 

   พบ.ม.  
 

รัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

ไทย 
 

2540 
 

  

   วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม ไทย 2538   

2. นายชาญณวุฒ  

ไชยรักษา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

รป.ม.  

 
ร.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์

 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

 

2542 

 
2539 

6-9 6-12 

3. นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด.  รัฐศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

2550 
 

6-9 6-12 

   ร.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2542   
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

4. นางสาวอรไท  
โสภารัตน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด.  
 

รัฐศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

2563 6-9 6-12 

   ร.ม. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2546   

   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2543   
5. นางสาวจุฑามณี  

สามัคคีนิชย์  
อาจารย ์ Ph.D. Politics and 

International 
Relations 

University of New South 
Wales 

Australia 2557 6-9 6-12 

   ร.ม. การระหวา่งประเทศ
และการทตู 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2548 6-9 6-12 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2543 6-9 6-12 
6. นางสาวดาริน  

คงสัจวิวัฒน ์
 

อาจารย ์ Ph.D.   
 
 

Regional and Rural 
Develop-ment 
Planning 

Asian Institute of 
Technology 
 

Thailand 
 

 

2557 
 

 

6-9 6-12 

   รป.ม.   รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2542   
   ร.บ.  

(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2537   
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

7. นายปวงชน อุนจะนำ 
 

อาจารย ์ Ph.D.  
 

Political Science  The City University of 
New York  

U.S.A. 2560 
 

6-9 6-12 

   M.A.  
 

Politics 
 

The New School 
University  

U.S.A. 2555 
 

  

   M.A. Political Science  University of Hawaii U.S.A. 2552   
   ร.บ.  

(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
 

2548   

8. นางสาวศิวาภรณ ์
ไชยเจรญิ 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

Public 
Administration 

University of North Texas U.S.A. 2556 
 

6-9 6-12 

   ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2547   
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นหลักไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นั้น  จำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในประเทศ
เพื ่อให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างภูมิคุ ้มกันที ่ดีโดยให้ความสำคัญต่อการนำทุนของประเทศ 
ประกอบด้วย ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื ้อกูลกัน เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีเสถียรภาพและคุณภาพ 
จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างระบบ โครงสร้าง กระบวนการบริหาร และองค์ความรู้พัฒนาประเทศให้
อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุก
ระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งปรับ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอำนาจของราชการในส่วนกลาง 
เพิ่มบทบาท และกระจายอำนาจการบริหารจัดการและกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ราชการ
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้
เข้มแข็ง รองรับประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้
ก็จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ
จำนวนมาก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีสาเหตุ

หลากหลาย เช่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง ตลอดจนการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากร 
แนวทางที่เสนอเพื่อใช้แก้ปัญหาเหล่านี้คือการพัฒนาความสมานฉันท์ภายใต้สัญญาประชาคมใหม่ 
โดยสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของ
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและเป็นที่ยอมรับร่วมกันในสังคม กลไกในการพัฒนา
จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองทุกขั้นตอน รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเมืองของไทยให้สามารถปรับตัวและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียน และกระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและยอมรับกฎระเบียบของ
สังคม 
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12. ผลกระทบ จากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ของรัฐในด้านการเมืองการ

ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อื ่น ๆ เพื่อให้ผู ้เรียนได้เข้าใจ

ปรากฏการณ์ทางการเมืองอันซับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าวไว้ในข้อ 11 และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านและสามารถพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ที่มีความคิดแบบองค์รวม สื่อสาร

อย่างสร้างสรรค ์มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสังคมการเมืองที่จะ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมโดยรวม 

 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้

มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสงบและสันติสุข รวมทั้งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้น การ
วางแผนและปรับปรุงหลักสูตรฯ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุก
ด้านและมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงรับใช้สังคมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมโดยรวมตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

1. การผลิตบัณฑิต  
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านรัฐศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้าน มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดแบบองค์รวม สามารถ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มี
ประสิทธิภาพสูงรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสังคมการเมืองที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตนี้จึงตอบรับกับ
พันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทำ สามารถสร้างคุณประโยชน์พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างต่อสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกและ
ความยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก ซึ่งตอบรับกับสถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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2. การวิจัย  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ประเด็น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

และทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมและทันโลก  ฉะนั้น การปรับปรุง
หลักสูตรฯ นี้จึงตอบรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านการวิจัยที่ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ เพื่อสร้างผู้นำในการวิจัยทำให้สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชน และรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของอาเซียน และของโลก 

 
3. การบริการวิชาการ  

การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ให้ความสำคัญกับการประยุกต์และปฏิบัติงานได้ โดยผู้เรียนใน
หลักสูตรจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ 
ภาพ  เป้าหมายของการปรับปรุงหลักสูตรนี้จะตอบรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการสู่ ชุมชน 
โดยนำความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไปเผยแพร่ในลักษณะของกิจกรรมเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ
ให้แก่ชุมชนในระดับท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ชุมชน และสังคมโดยรวมต่อไป  

 
4. การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม  

การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านรัฐศาสตร์ให้เป็นผู้ที่ ตระหนัก
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความเห็นต่างในประเด็นต่าง ๆ ของสังคมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการเคารพคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีในวงวิชาการและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในวัฒนธรรมที่ควร
เป็นแบบอย่างในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง ตอบรับกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย
ของผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และสังคมวิชาการโดยรวม  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  และการสื่อสาร จำนวน    

1 รายวิชา ได้แก่ 
           214110   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6)  

              Introduction to Economics 
 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
          230478   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 

     Introduction to Law 
 

13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ 

830111           แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
Concepts and Theories in Sociology and Anthropology 

 

13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา 
ได้แก่ 

835224   จิตวิทยาสังคม              3(3-0-6) 
         Social Psychology 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน จำนวน 1 รายวิชา 
833200   รัฐศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

    Introduction to Political Science 
 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ควบคุม การดำเนินการเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา  

13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนิสิต ในการพิจารณา ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล การดำเนินการ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับ
ศาสตร์อื ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 
1.2 ความสำคัญ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการศึกษาและดำเนินการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่
มีคุณภาพสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ สามารถอธิบายความรู้วิชาด้านทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3.3 คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น สามารถคิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่างในประเด็นต่าง ๆ ของสังคมอย่างสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

1.3.4 ใฝ่รู้และบูรณาการองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมและทันโลก 

1.3.5 ประยุกต์และปฏิบัติงานได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  
ELO1. อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
ELO3. แสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่างในประเด็นต่างๆของสังคม 
ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO6. บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และ 

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียน 
ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้  

ด้านหลักสูตร 
1. พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้อง กับ
การเปลีย่นแปลง และสถานการณ ์
ให้สอดคล้องกับจริยธรรมทางวิชาชีพ
และการสรา้งให้บัณฑิตเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในการดำรงชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา  
1.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
หลักสตูร (มคอ.7) และนำผลที่ไดม้ามีส่วนใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรในปีถัดไป  
1.3 ให้นิสิตทุกคนมีความรู้ และมทีักษะทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์สู่ Problem 
Based / Topic Based Learning  มีการ
ค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminar)  
1.4 ให้นิสิตทุกคน ทำสารนิพนธ์การศึกษา
อิสระระดับปริญญาตรี (Undergraduate 
Independent Studies)  
1.5 ให้นิสิตทุกคนได้ออกฝึกปฏิบตัิงานใน
ต่างประเทศ (Professional Training) /  
ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) 
 
 
 
 
 

 
1.1  มีการส่งผลการดำเนินการปรบั    
หลักสตูรตามแผน 
1.2 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสูตร 
(มคอ.7)  
1.3 รายละเอยีดหลักสตูร มคอ.2  
1.4 แผนการเรยีนรู้  
1.5 รายงานนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพหลักสตูร  
1.6 รายงานผลร้อยละของนิสิตทีท่ำสาร
นิพนธ์การศึกษาอิสระระดับปรญิญาตรี 
(Undergraduate Independent Studies)  
(3 หน่วยกิต)  
1.7 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ หรือ ฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา (ดู
จากผลการเรียนรู้ (มคอ. 6)) 
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2. พัฒนาระบบและกระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนให้บณัฑิต   
ได้มีคณุสมบัติที่จำเป็นตามความ
ต้องการของชุมชนหรือ แหล่งจ้าง
งาน ระดับแนวหน้าของประเทศ 
ด้วยการจดัการศึกษาบนพ้ืนฐานที ่   
มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านสมรรถนะ 
(Outcome Based Competency)   

2.1  พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอน  
      2.1.1 ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้น

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม
หาสาเหตุของพฤติกรรมแนวทาง
กระบวนการจดักระทำ การดำเนนิการ
ตาม หลักวิธีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ การตดิตามผลและสรุปเพือ่ให้ได้
ความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานการจัดการ
กับมนุษย์อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม  

      2.1.2  เปิดการเรียนการสอนตาม   
   กระบวนการสร้างความรู้  ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคล และความรับผดิชอบ ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      2.1.3  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ ที ่21  

      2.1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการ  
   พัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตตลอด

หลักสตูรผ่านในกระบวนการเรยีนการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

      2.1.5  สร้างพื้นที ่Area Based และ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ ใช้องค์ความรู้
ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 
2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม  
หลักสตูร สูคุ่ณภาพการศึกษา   
      2.2.1  มุ่งเป้าที่บัณฑิตมีความสามารถ
ประยุกต์และบรูณาการความรู้ โดย   
-  ปรับปรุงหลักสตูรไปสู่ Outcome/   
   Problem และ Research Based   
   Learning   
-  สนับสนุนให้มีการค้นคว้าและใช้ตำรา  
   เรียน บทความ งานวิจัย สื่อเทคโนโลยี  
   ภาษาต่างประเทศ ตามรายวิชาต่างๆ   
   ในหลักสูตร  

 
2.1.1 มีการจัดการเรียนการสอน ที่มี
วิทยากร จากภาคธรุกิจเอกชน/ภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องมาเป็นผูร้่วมสอนพเิศษ  
เพื่อความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน 
มีการส่งเสรมิความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือ  
2.1.2 มีการดำเนินโครงการร่วมกนั      
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ในพื้นที่ Area Base ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนลา่ง   
2.1.3 มีการทำความตกลงหรือร่วมมือด้าน
วิชาการ การวิจัยหรือส่งนิสติไปสหกิจศึกษา
หรือฝึกงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดา้น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วประเทศ  
2.1.4 ร้อยละของนิสิตที่มีงานทำ/ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
   
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1  จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรยีน
การสอนแบบ Outcome Based/            
Problem Based และ Research Base 
Learning  
2.2.2  จำนวนรายวิชาที่ใช้ตำรา บทความ
งานวิจัย สื่อเทคโนโลยภีาษาต่างประเทศ
เป็นเอกสารประกอบการสอน  
2.2.3  จำนวนรายวิชาที่มีการจัดช่ัวโมง  
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-  จัดให้มีระบบการปรึกษาในทุกรายวิชา  
   อย่างมีประสิทธิภาพ  
-  ให้นิสิตทำสารนิพนธร์ะดับปริญญาตรี  
   ทุกคน  
-  ให้อาจารย์และนสิิตได้มีกจิกรรมหรือ  
   โครงการทางวิชาการร่วมกัน 
 
2.3  นำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน 
 
 
2.4  การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา
ที่ช้ีวัดระดับขีดความสามารถ  
ของบัณฑิต (Competency Based 
Assessment)   
-  จัดให้มีการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสือ่สาร 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

ในการให้คำแนะนำ หรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ให้มีการอภิปรายร่วมกับนิสติ  
2.2.4  ร้อยละของนิสิตสารนิพนธร์ะดับ
ปริญญาตรี  
2.2.5  จำนวนกิจกรรมหรือโครงการวิชาการ
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนสิิต 
 
2.3  จำนวนวิชาที่มีผลการประเมนิจาก  
ระบบ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาการ  
เรียนการสอน  
 
2.4.1  ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผา่น  
ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์  
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
2.4.2  เอกสารปรับปรุงหลักสตูร  
2.4.3  รายงานผลการประเมินหลกัสูตร  

ด้านนิสิต 
1.  ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นิสิต 
 
 

2.  ส่งเสริมการใช้ความรู้ เพื่อการ
แก้ไขปัญหา ในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 

3. เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  
 
 
 

4. เพิ่มทักษะในด้านการวิจัย 
 
 

 
1.1  จัดปฐมนิเทศเตรียมความพรอ้มนิสิตใหม่ 
ด้านการปรับตัว และเทคนิคการเรียนรู้  
1.2  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผล
การเรยีนอย่างสม่ำเสมอ 
 

2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรม ท่ีเป็นความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกีย่วข้อง จาก
ภาครัฐ และเอกชน  
2.2  นิสิตต้องมีการฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกสหกิจ
ศึกษา 
 

3.1 นิสิตต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัด
ขึ้นโดยกองพัฒนาภาษาอังกฤษและกิจการ
ต่างประเทศ 
 

4.1 ปรับปรุงหลักสตูร แบบ Problem Based 
Learning/Topic Based earning 
 

 
1.1  เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตเข้าใหม่  
1.2  รายงานผลการเรียนรู้ ระดับการสอบ
ผ่าน ของนิสิตแตล่ะชั้นป ี
 
 

2.1  มีวิทยากร ภายนอกจากภาคธุรกิจ
เอกชน / ภาครัฐ มาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 1  ครั้ง   
2.2  ร้อยละ 100 ของนิสิตมีการฝกึฏิบัติ
งาน หรือฝึกสหกิจศึกษา   
 

3.1  ร้อยละ 100 ของนิสิตที่เข้าสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มหาวิทยาลยั 
 

4.1  ร้อยละ 100 ของนิสิตทำสารนิพนธ์
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หน่วยกิต 
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5.  พัฒนานิสิตให้มีเจตคติต่อการมุ่ง
สร้างประโยชน์ แก้ไขปญัหาตาม
สภาวะความจำเป็นบนพ้ืน
ฐานความรู้ และทักษะ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกดิแก่ผู้อื่น ใน
รูปแบบของการเผยแพร่ บริการ  
วิชาการแก่สังคม 

5.1 ประเมินความต้องการด้านสมรรถนะของ
บัณฑิตในทัศนะของผู้ใช้บณัฑิตประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

5.1  รายงานผลการประเมินความต้องการ
ด้านความรู้ ทักษะและคณุสมบัติ  
อื่น ๆ ของบัณฑิตในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต  
5.2  รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต 

ด้านคณาจารย์ 
1.  คณาจารยไ์ดร้ับการส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ท่ีทันต่อ
สถานการณ์และเทคโนโลย ี
 
 
 
2.  คณาจารย์ มีการสร้างผลงานและ
ทำวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และการเรียนการสอน  
   
3.  พัฒนาคณาจารย์ ให้มคีวามก้าว  
หน้าทางวิชาการ 
 
 
4.  ส่งเสริมกิจกรรมและประยุกต์             
องค์ความรู้ นวัตกรรม สู่บริการ  
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

 
1.1  สนับสนุนอาจารยเ์ข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการ  
1.2  สนับสนุนเข้าร่วมการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาแนวคิด และองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
 
2.1  สนับสนุนอาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการ 
2.2  คณาจารยไ์ด้พัฒนาความรู้ และการเรียน
การสอน งานและผลงานการทำวิจัย   
 
3.1  การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิตและของตนเองในเวทีการประชุม ใน
โอกาสต่าง ๆ   
 
4.1  สนับสนุนอาจารย์ ให้บริการวิชาการแก่
องค์กรภายในและภายนอก  
ที่ตอบสนองความต้องการของหนว่ยงานและ
ชุมชน 
 

 
1.1  จำนวนร้อยละ 50 ของอาจารย์ ที่เข้า
ร่วมโครงการประชุมวิชาการ   
1.2  จำนวนร้อยละ 30 ของอาจารย์ ที่เข้า
รับการฝึกอบรมเฉพาะทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
 
2.1  จำนวนร้อยละ 20 ของคณาจารย์ใน  
หลักสตูร ท่ีผลิตงานวิชาการ และผลงานการ
ทำวิจัย 
 
3.1  มีใบประกาศเกียรติคณุผลงานร่วมกับ
กิจกรรม และผลงานวิจัยของนิสติ  
 
 
4.1  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมให้บริการ
วิชาการแก่สังคม   
      4.1.1  มีเป็นวิทยากร   
      4.1.2  มีการจัดโครงการอบรม   
      4.1.3  มีการจัดสัมมนาวิชาการ 

ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การอำนวย
ความสะดวก ที่เพียงพอและอยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้ด ี
 

 
1.1 มีการสำรวจความต้องการหนงัสือ ตำรา 
และสื่อดิจิตอลทางด้านรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่มคีวามทันสมัยทางวิชาการ
และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเหมาะสม 

 
1.1 มีโครงการ รายงานการพัฒนา  
ปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุน 
1.2  มีจำนวนครุภัณฑ์การศึกษา  
ตามแผนการจัดหา 
1.3  มีหน่วยฝึกประสบการณ์ที่ได ้ 
มาตรฐาน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้  

ด้านบุคลากรสายสนับสนุน 
1. เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมี
เพียงพอต่อการบริการอาจารย์ นิสิต 
ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย 
และบริการวิชาการ 
2. เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีบริการ เพื่อ
สนับสนุนงานด้านบริการการศึกษา 

 
1.1 หลักสูตรมีเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาและ
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะในการ
สนับสนุนและประสานงาน 
1.2 มีงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร ่วมอบรม ศ ึกษาดูงานของเจ ้าหน้าที ่ฝ ่าย
สนับสนุน 

 
1.1 จำนวนและรายละเอียดฝ่ายบุคลากร
สายสนับสนุนโดยรวมของคณะ 
1.2 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
จัดทำ IDP ระดับรายบุคคลเพื ่อประเมิน
สมรรถนะการทำงานท่ีเหมาะสม 
1.3 ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 

ด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม  ระบบความ
ปลอดภัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นิสิต 
1. ระบบการรักษาความปลอดภัย 
ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
2. สภาพแวดล้อมด้านสุขภาวะ เช่น 
ห้องน้ำ สิ ่งอำนวยสะดวกสำหรับผู้
พิการและผู้ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ สวนหย่อม 

 
 
 
1.1 คณะได้จัดระบบความปลอดภัย โดยมีการ
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามระยะเวลาที่
กำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัย 
1.2 คณะได้ดูแลความสะอาดและความสวยงาม
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานความสะอาด 
1.3 คณะได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข 

 
 
 
1.1 แผนปฏ ิบ ัต ิการด ู แลระบบความ
ปลอดภัยและความพร้อมการใช้งานของ
อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ต่าง ๆ 
1.2 จำนวนข้อร้องเรียนและวิธีแก้ปัญหา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
วัน - เวลาราชการปกติ  
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2.2.2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
2.2.4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
- นิสิตบางคนมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

- หลักสูตรฯ จัดโครงการเพื่อแนะนำรายละเอียดของการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2  100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3   100 100 100 
ชั้นปีที่ 4    100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 

2.6 งบประมาณตามแผน(แยกเป็นปีการศึกษา) 
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ  (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1,500,000  4,500,000  7,500,000  10,500,000  12,000,000 
รวมรายรับ  1,500,000  4,500,000  7,500,000  10,500,000  12,000,000 

หมายเหตุ : - คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน/คน   คูณด้วยจำนวนนิสติที่ศึกษาในปีการศึกษาตามปีงบประมาณนั้น 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน/คน  
- ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมของปหีนึ่ง  ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป  

โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นช่ือสาํหรับปีงบประมาณนั้น   
- ใน 1 ปีงบประมาณ ให้คิดคำนวนประมาณการรายรับจาก 2 ภาคเรยีนปกติ คือ ประมาณการรายรับของ 
 ภาคเรยีนที่ 2 ของปีการศึกษาหนึ่ง และภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 คิดประมาณการรายรับจากภาคเรยีนปกติ 2 ภาคเรยีน คือ ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้น 
 

 2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

 รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1. ค่าตอบแทน  844,081  1,438,060  2,278,140   3,329,910   4,627,315  
2. ใช้สอย  490,650  2,557,340  3,828,160   4,755,600   4,348,585  
3. วัสดุ  12,769   52,800   367,700   607,490   699,200  
4. ครุภัณฑ์  40,000   80,000   144,000   216,000   237,600  

รวมรายจ่าย 1,387,500  4,128,201  6,618,000   8,908,999   9,912,700  
หมายเหตุ : งบประมาณรายรับและรายจ่ายในแตล่ะปีแต่ละหมวดเป็นการประมาณการ 
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 2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 26,396 บาท ต่อคนต่อปี 

ประมาณการ รายจ่ายนิสิตต่อคนต่อปี  

ประมาณการค่าใช้จ่ายนิสิตต่อ 1 คน 26,396  บาท 

หมายเหตุ : คิดจากการรวมรายจ่ายในข้อ 2 ท้ัง 5 ปีการศึกษาของจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา เท่ากับ  30,955,399 บาท  
 และนำมาคิดรายจ่าย/คน ตามจำนวนนิสิตในแผนรับนิสติทั้ง 5 ปีการศึกษา หารเฉลี่ยตลอดหลักสูตร จะได้ 
 เท่ากับ 105,583.49 บาท/คน  และหารเฉลี่ย/ภาคเรียน จะไดเ้ท่ากับ 13,198 บาท/คน/เทอม 
 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  
- ปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 1 สหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

ลำดับที่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  - 12 
 วิชาบังคับ    
 - กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  3 
 - กลุ่มภาษาไทย ไม่น้อยกว่า  3 
 วิชาเลือก     
 โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่ม

ภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
ไม่น้อยกว่า  6 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 
 1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  - 1 
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 84 
 2.1 วิชาแกน  - - 
 2.2 วิชาพ้ืนฐาน/พื้นฐานวิชาชีพ  - 12 
 2.3 วิชาเฉพาะด้าน  - 66 
       2.3.1 วิชาบังคับ/วิชาเอกบังคับ  - 45 
       2.3.2 วิชาเลือก/วิชาเอกเลือก  - 21 
 2.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   - - 
 2.5 การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  - 6 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 120 
 

 

 

 



21 
 

 

3.1.3 รายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จำนวน 30 หน่วยกิต กำหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่ม วิชาดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษา        12   หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับ         
1.1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ                                              ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
    English Listening and Speaking for Communication 
  001212  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 

ประสิทธิภาพ  
    English Critical Reading for Effective Communication 
  001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
    English Writing for Effective Communication 

1.1.2 กลุ่มภาษาไทย                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  001301  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 
    Thai Language for Academic Communication 
  001302  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
    Thai Language for Communication in the 21 st Century  

  001303  การอ่านในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
    Reading in the Digital Age Century 
 

 1.2 วิชาเลือก                                                                            
การเลือกรายวิชาสามารถเลือกในรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษ และ/หรือกลุ่มภาษาไทยที่ไม่ซ้ำกับรายวิชา

บังคับหรือรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  001311  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

Korean for Communication 
  001312  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Japanese for Communication 
  001313  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Chinese for Communication 
  001314  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Myanmar for Communication 
  001315  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    French for Communication 
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  001316  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Spanish for Communication 
  001317  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Lao for Communication  
  001318  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Indonesian for Communication 
  001319  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Vietnamese for Communication 
  001320  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Hindi for Communication  
  001321  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Khmer for Communication  
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
     Information Science for Study and Research 

001222   ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
     Language, Society and Culture 

001224   ศิลปะในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
     Arts in Daily Life 
  001226   วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
                  Ways of Living in the Digital Age 

001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา      3(2-2-5) 
     Music Studies in Thai way of life 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                 Happiness with Hobbies 

001238   การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
     Media Literacy  

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

001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                  Creative Thinking and Innovation  
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 001253  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม      3(2-2-5) 
              Entrepreneurship for Small Business Start-up 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
     Energy and Technology around Us 
  001331  นวัตกรรมเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
     Social Innovation 
  001332  การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
    Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  001231   ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5) 
             Philosophy of Life for Sufficient Living  
  001232   กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
     Fundamental Laws for Quality of Life  

001233   ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
     Thai State and the World Community 
  001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
     Civilization and Local Wisdom 

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

  001236   การจัดการการดำเนินชีวิต     3(2-2-5) 
     Living Management 
  001237   ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
     Life Skills 
  001239   ภาวะผู้นำกับความรัก     3(2-2-5) 
     Leadership and Compassion 
  001251  พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม             3(2-2-5) 
                           Group Dynamics and Teamwork 

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

001254   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการดำรงชีวิต    3(2-2-5) 
     The King’s Philosophy for Living 
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001351  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  3(2-2-5) 
  From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ    3(2-2-5) 

Peace and Religion for Human Kinds 
  001353  การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 
                        Principles of Accounting for Entrepreneur 
 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

001271   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
  Man and  Environment      

  001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
     Introduction to Computer Information Science                                             
  001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
     Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
     Drugs and Chemicals in Daily Life    
  001275  อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
             Food and Life Style 

001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5)     
  Human Behavior 

  001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
     Life and Health 
  001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
     Science in Everyday Life  

  001291  การบริโภคในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
     Consumption in Daily Life 

     001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5)   
          Circular Economic Lifestyle for 21st Century 

 
5. กลุ่มวิชาพลานามัย    บังคับไม่นับหน่วยกิต  จำนวน  1  หน่วยกิต 

001281   กีฬาและการออกกำลังกาย    1(0-2-1) 
     Sports and Exercises 
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หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 2.1 วิชาแกน – ไม่มี 
 2.2 วิชาพื้นฐาน/พื้นฐานวิชาชีพ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  214110  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         3(3-0-6)  

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

  Introduction to Law 
830111  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3(3-0-6) 

  Concepts and Theories in Sociology and Anthropology 
835224         จิตวิทยาสังคม      3(3-0-6) 

  Social Psychology 
 

 2.3 วิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.3.1 วิชาบังคับ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  833100   การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์      3(2-2-5) 

  Writing and Inquiry in Political Science 
833101  การเมืองการปกครองเบื้องต้น    3(3-0-6) 

  Introduction to Politics and Government 
833102  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   3(3-0-6) 

  Introduction to International Relations 
833103  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

  Introduction to Public Administration 
833201  การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 
833202  ปรัชญาการเมือง       3(3-0-6)         

 Political Philosophy 
  833203  การเมืองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

 Comparative Politics  
833204  เศรษฐกิจการเมืองโลก      3(3-0-6) 

 Global Political Economy 
833205  นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6)   

 Public Policy 
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833300  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง    3(3-0-6) 
 Constitutional Law and Administrative Law 

 833301  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐศาสตร์และ  3(3-0-6) 
    รัฐประศาสนศาสตร์ 
    English for the Study of Political Science and  

Public Administration 
833302  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 

  Thai Local Government and Politics 
833303  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์     3(2-2-5) 

 Research Methodology in Political Science 
833304  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

  Criminal Law for Political Scientists 
 833400  การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี     3 หน่วยกิต 

 Undergraduate Independent Studies 
 

 2.3.2 วิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
สามารถเลือกคละกลุ่มได้ ประกอบด้วย 

1) กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง  
  833310  การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย                      3(3-0-6) 
    Democratization 
  833311  สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย   3(3-0-6) 

   Thai Political Institution and Process 
 833312  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
   Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 
 833313  เศรษฐกิจการเมือง                                3(3-0-6) 
   Political Economy 
 833314  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
             Criminal Procedure for Political Scientists 
 833315  กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร์           3(3-0-6) 
   Law of Evidence for Political Scientists 
 833316  ทุนนิยม       3(3-0-6) 
   Capitalism 
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 833317  การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบัติ   3(3-0-6) 
          Social Movement: Theory and Practice 
 833318  การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก   3(3-0-6) 
   East Asian Government and Politics 
 833319  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง   3(3-0-6) 
              Interest Groups, Political Parties and Elections 
 833410  ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม  3(3-0-6) 
            Leadership and Civil Engagement   
 833411  ภาพยนตร์และการเมือง     3(3-0-6) 
   Film and Politics 
 833412  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์    3(3-0-6) 
           Critical Semi–Democracy 
 833413  วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์          3(2-2-5) 
             Selected Readings in Political Science 
 833414  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม่     3(2-2-5) 
            Seminar in Modern Thai Politics 
 833415  สัมมนารัฐกับประชาสังคม     3(2-2-5) 
             Seminar in State and Civil Society 
 833416   การเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร   3(3-0-6) 
    Politics of Agrarian Transformation 

 
2) กลุ่มวิชาเลือกปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 

 833320  ทฤษฎีการเมือง                                            3(3-0-6) 
   Political Theory 

 833321  อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย     3(3-0-6) 
               Contemporary Political Ideology 
  833322  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต์     3(3-0-6) 
               Marxist Political Theory 
  833323  ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่    3(3-0-6) 
               Antonio Gramsci and his Political Thought  
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3) กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศ  
833330  ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

   Theories of International Relations 
833331  ประวัติศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

             History of Diplomacy and International Relations 
833332  สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

             International Institutions and Organizations 
833333  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 

              Thai Foreign Relations 
833334  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

International Relations of Southeast Asia 
 833335   โลกาภิวัตน์และการเมืองโลก     3(3-0-6) 
              Globalization and World Politics 
 833336   ชาติพันธุ์และชาตินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
              Ethnicity and Nationalism in International Relations 
 833337   วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
               Selected Readings in International Relations 
 833338   การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์    3(3-0-6) 
              International Politics and Film 
 833339   เอเชียตะวันออกร่วมสมัย      3(3-0-6) 
              Contemporary East Asia 
 833430   นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ             3(3-0-6) 
              Foreign Policies of Major Powers 
 833431   สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย                 3(2-2-5) 
              Peace Studies in Contemporary World 
 833432   สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
              Human Rights and International Relations 
 833433   ทักษะและปฏิบัติการทางการทูต     3(2-2-5) 
              Diplomatic Skills and Practice 
 833434   สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย 3(2-2-5) 
    Seminar in Contemporary Issues of International Relations 
 833435   ยุทธศาสตร์ศึกษา      3(3-0-6) 
    Strategic Studies 
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 833436   การศึกษาผู้ลี้ภัย      3(3-0-6) 
    Refugee Studies 
 833437   อาเซียนในการเมืองโลก     3(3-0-6) 
   ASEAN in World Politics  

 

4) กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์  
 833340  องค์การและการจัดการสาธารณะ    3(3-0-6) 
               Public Organization and Management 
 833341  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ             3(3-0-6) 
              Human Resource Management in Public Sector 
 833342  การบริหารงานคลังสาธารณะ     3(3-0-6) 
               Public Finance Administration 
 833343  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
              Good Governance and Ethics in Public Administration 
 833344  การบริหารงานภาครัฐไทย     3(3-0-6) 
              Thai Public Sector Administration 
 833345  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
   Comparative Public Administration 
 833346  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
              Contemporary Issues in Public Administration 
 833347  การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ               3(3-0-6) 
               Emergency and Disaster Management   
 833348  พฤติกรรมองค์การ               3(3-0-6) 
   Organizational Behavior 
 833349  แรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
   Labor Relations 
 833440  การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
   Environmental Governance and Policy 
 833441  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              3(3-0-6) 
   Human Resource Development 
 833442  การพัฒนาองค์การ               3(3-0-6) 
   Organizational Development 
 833443  กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
   Administrative Law and Public Sector Administration 
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5) กลุ่มวิชาเลือกการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น  
 833350  การบริหารงานท้องถิ่นไทย              3(3-0-6) 
   Thai Local Administration 
 833351  การคลังท้องถิ่น                                                3(3-0-6) 
   Public Finance in Local Administration 

833352  การบริหารโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
   Project Management for Local Development 
 833353  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(2-2-5) 
                 People’s Participation in Local Government 

 
2.3.3 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา  กำหนดให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 833490  สหกิจศึกษา      6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
 833491  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
   International Academic or Professional Training 
  
หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาอังกฤษ 
General Education Elective Course – English 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

830111 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
Concepts and Theories in Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) 

833101 
 

การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาไทย 
General Education Elective Course – Thai Language  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาเลือก 
General Education Elective Course  

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education Elective Course – Humanities  

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non – credit) 

1(0-2-1) 

833102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

833103 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 รวม 15  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education Elective Course – Social Science     

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

835224 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

833201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

833202 ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

3(3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาเลือก 
General Education Elective Course  

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

833203 การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

3(3-0-6) 

833204 เศรษฐกิจการเมืองโลก 
Global Political Economy 

3(3-0-6) 

833205 นโยบายสาธารณะ     
Public Policy 

3(3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

833300 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง   
Constitutional Law and Administrative Law 

3(3-0-6) 

833301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
English for the Study of Political Science and Public Administration 

3(3-0-6) 

833302 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย     
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

833303 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5) 

833304 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ 
Criminal Law for Political Scientists 

3(3-0-6) 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

833xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 หน่วยกิต 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

833400 การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี     
Undergraduate Independent Studies 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หน่วยกิต 

 รวม 9  หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง) 

833490 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต หรือ 

833491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 
International Academic or Professional Training 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
   
001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
            English Listening and Speaking for Communication 
  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียงในระดับ
คำและประโยค เสียงสูงต่ำในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจำวันและการทำงาน 
          English Listening and speaking skills for communication with emphasis on 
pronunciation, word and sentence stress, intonation, cross- cultural understanding, listening and 
speaking practice in everyday and job-related topics 
 
001212   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
       English Critical Reading for Effective Communication 

 ทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที ่การอ่านเพื ่อหาใจความสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การบอก
จุดประสงค์ ทัศนคติ และนำเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด          

English language skills for critical reading with emphasis on reading for main ideas and 
supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, distinguishing facts and 
opinions , identifying the author’ s purpose, attitude and tone of voice, evaluating information and 
ideas 
 
001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
            English Writing for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนให้สื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียน
ประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
            English language skills for effective written communication with emphasis on practice 
in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, grammar, structure 
and organization 
 
001301  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
  Thai Language for Academic Communication 
  การอ่านเพื่อการสืบค้น การเขียนและการพูด เพ่ือนำเสนองานในเชิงวิชาการ 
  Reading for information; writing and speaking for academic presentation 
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001302  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Thai Language for Communication in the 21st Century  

  พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพ่ือนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันในศตวรรษที่ 21  
  Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the 21st 

century 
 
001303  การอ่านในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Reading in the Digital Age Century 
  การพัฒนาทักษะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพ่ือความรอบรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Developing reading skill in context of digital society for knowledge and improving the 
quality of life 
 
001311  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Korean for Communication 
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้

วัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
Basic Korean communicative skills used in daily- life situations and learning of Korean 

culture 
 
001312  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Japanese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ ่นขั ้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

Basic Japanese communicative skills used in daily- life situations and learning of 
Japanese culture 
 
001313  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  
  Chinese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชาวจีน 

Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and learning of Chinese 
culture 
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001314  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  
  Myanmar for Communication 

ทักษะการสื ่อสารภาษาพม่าขั ้นพื ้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวพม่า 

Basic Myanmar communicative skills used in daily- life situations and learning of 
Myanmar culture 
 

001315  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  French for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

Basic French communicative skills used in daily- life situations and learning of French 
culture 
 

001316  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5)  
  Spanish for Communication 

ทักษะการสื ่อสารภาษาสเปนขั ้นพื ้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวสเปน 

Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and learning of Spanish 
culture 
 

001317  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Lao for Communication  

ทักษะการสื ่อสารภาษาลาวขั ้นพื ้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of Lao culture 
 

001318  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Indonesian for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย 

Basic Indonesian communicative skills used in daily- life situations and learning of 
Indonesian culture 
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001319  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Vietnamese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้  
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic Vietnamese communicative skills used in daily- life situations and learning of 
Vietnamese culture 
 
001320  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Hindi for Communication  

ทักษะการสื ่อสารภาษาฮินดูขั ้นพื ้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวฮินดู 

Basic Hindi communicative skills used in daily- life situations and learning of Hindi 
culture 
 
001321  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  
  Khmer for Communication  
  ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาว
กัมพูชา 
  Khmer language communicative skills used in daily- life situations and learning of 
Combodian culture 
 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มี
ความขยัน อดทน ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources,  Access 
to different sources of information; application of information technology and communication, 
media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and presentation of 
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students, diligence, 
patience, honesty and gratitude to the country. 
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001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมพิจาร ณา  
โลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
ในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and culture in 
terms of the ways in which language reflects society and culture.  The study includes verbal and 
symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of language and 
usages in borderless world.  
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พื้นฐานความรู ้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื ้องต้น ความหมาย  คุณค่า และความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์  โสตศิลป์ โสต
ทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine art, 
applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic experience 
and basic practice on various types of art.  For developing knowledge, understanding and 
indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the social 
context in both the global and local levels. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสารประเภท
ต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อ
สังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา       3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Way of Life 
พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีช ีว ิตไทย ความสำคัญ บทบาทหน้าที ่ คุณค่า ความ

เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษท่ี 21 
Music development and characteristic in Thai way of life.  Cultural and Social 

significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence.  
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, Creation 
of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5)  
  Philosophy of Life for Sufficient living 
 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,   
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence success 
in all aspects of life and profession of respected people. 
 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช้สื่อ
ในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์ส ินทางปัญญา กฎหมายสิ ่งแวดล้อมและกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการคุ ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, media 
ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating to the 
protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments towards the 21st 
century. 
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001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเอง  การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time premodern 
period to the present day and roles of Thailand in the world forum including future trends, applications of 
knowledge in self- improvement, ethic of life management and being a good citizen of Thailand and the 
world. 
 

001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

พัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ ส่ งผลให้ เกิดองค์ความรู้ ในด้ านศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้ง
รูปธรรรมและนามธรรมในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 
  Development of local wisdom effecting to gain the body of knowledge in art and culture 
with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai Civilization and a path of developing 
innovation in art and culture creatively on a foundation of local wisdom and Thai civilization for maintaining, 
promoting value with worthiness and sustainable integration. 
 

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

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล  การเมือง
พื ้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา การปกครองประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจโลก 
ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มนุษย์กับสังคม 
สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม ลักษณะสังคม เอกลักษณ์สังคมไทย รวมถึงการประยุกต์หลัก
วิชา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์
ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of international 
politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and developing countries, Thai 
politics, World economy systems, influences of globalization in terms of economy, fundamental economy, 
the development of economy and society of Thailand, human and society, fundamental sociology, social 
order, social refinement, social characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body 
of knowledge to one’ s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and 
relationships of world and Thai systems. 
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001236  การจดัการการดำเนินชีวิต      3(2-2-5) 
Living Management  

            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนใน
ชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จัก
การดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
จำเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human nature as 
well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking skills and 
being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically along the dynamics 
of 21st century which is essential to the members of ASEAN Community as well as world community. 
 
001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู ้ บทบาทหน้าที ่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และการกำหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและในสังคมข้าม
วัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้นำและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a society, 
life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-direction skills, 
intra- social and cross culture interaction skills, productivity and accountability skills, leadership and 
responsibility skills. 
 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อศึกษา 

ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้ง
วิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21  
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. Understanding 
of 21st century media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, attributes 
and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on every current 
platform. 
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001239   ภาวะผู้นำกับความรัก       3(2-2-5) 
Leadership and Compassion 

                     ความสำคัญของผู้นำ ผู้นำในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก การเป็น
พลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการทำจริงของ
ผู้เรียน 

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

 
001241   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน     3 (2-2-5) 
             Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบท
เพลงในชีวิตประจำวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.  Style of 
music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western music 
in daily life. 
 
001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3 (2-2-5) 
                     Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหาการสร้างและ
การเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล การดำเนินผ่าน
วงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานให้สำเร็จในทีมงาน พหุสาขา 
การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, testing 
in the field and extracting information, quick and efficient design-build- test cycles, getting things 
done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving constructive comments 
and managing conflicts.   
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001251    พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม     3(2-2-5) 
                     Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม สิ่งแวดล้อม
ชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสาร
ภายในกลุ่ม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
กลุ่ม ปัจจัยท่ีส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group involvement, group 
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline to create 
Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice of teamwork. 
 

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

ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจใน
การบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยท่ี
พึ่งประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และ
ความอดทนต่อการเผชิญปัญหา                       

This course aims to study on the biography of King Naresuan the Great . The 
emphasis is placed on economy, society and foreign affair which reflect to Thai Identity such as 
knowledge acquisition, endeavor and tolerance. 
 

001253  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อต้ังใหม่ขนาดย่อม            3 (2-2-5) 
  Entrepreneurship for Small Business Start-up  
                     การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ การ
ประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการประเมินความอยู่
รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความสำเร็จในการดำเนินธุ รกิจใหม่นั้น เรียนรู้ความกดดันจากการก่อต้ัง
ธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี ่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะนำมุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กล
ยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on identifying and 
evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success.  Exposure to the stresses of a 
start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of entrepreneurs. Theoretical overview, 
entrepreneurs, entrepreneurship’s links with other disciplines, and entrepreneurial networks and 
alliances.  Strategies for sustainable survival. 



48 
 

 

001254  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการดำรงชีวิต     3 (2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Living 
            พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำรงชีวิต 

     Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระบบ
นิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการรองรับมลภาวะ
ของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึก
และความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human structure 
and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change, sustainable 
development goals, environmental ethic and consciousness building, and environmental public 
participation. 
 
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนา
เว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible future, 
computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, Internet 
and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, information system, 
office automation software, multimedia technology, web-based media publishing, web design and 
development and an influence of technology on human and society. 
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001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
Mathematics and Statistics in Everyday Life  
การวัด การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การสำรวจข้อมูล วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นใน
การตัดสินใจ 

Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to 
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and presentation 
for basic research, application of probability to statistical decision making. 
 
001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน               3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสำอางและยา
จากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as well 
as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ บริโภค

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around 
the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and 
wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food choices, 
information for purchasing food, and food and life style in the age of globalization with the awareness 
of environmental conservation. 
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001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า พลังงาน

เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม สถานการณ์พลังงานกับ
สภาวะโลกร้อน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงาน
อย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

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

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทางชีวภาพ
ของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี ่ยวข้องกับการมีสติ การรับรู้ 
เรียนรู้ ความจำ และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 
รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological basis 
and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and others quotients; 
social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications in daily life. 
 
001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัยรวมถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group including the 
implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the quality of 
life for oneself and others. 
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001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและ
ไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological and 
physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, space and 
the new frontier of science and technology. 
 
001281  กีฬาและการออกกำลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and physical 
fitness test. 
 
001291  การบริโภคในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
  Consumption in Daily life 

ความสำคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภคอาหารที่ดี การ
เลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค สิทธิ
ของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค    

Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines for good 
food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety, management of 
consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer protection. 
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001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21   3(2-2-5)   
            Circular Economic Lifestyle for 21st Century 
     การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์และ
การเป็นแหล่งรองรับและบำบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเ ศรษฐกิจหมุนเวียน 
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ความตระหนักและแรงผลักดัน
สู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a source 
of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and environmental 
emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design process under the 
concept of circular economy, business model innovation to the circular economy, lifestyle under 
the concept of circular economy, awareness and driving force to the way of life under the concept 
of circulating economy and circulating economy society. 
 

001331    นวัตกรรมเพ่ือสังคม      3 (2-2-5)  
Social Innovation 
แนะนำนวัตกรรมเพ่ือสังคม ความไม่แน่นอนในอนาคต (ความท้าทายในศตวรรษที่ 21การปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ชุมชน
ยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีส่วนร่วมของประชาชน แนะนำนวัตกรรม กิจการเพ่ือสังคม ผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
(ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีเพ่ือสังคม) กรณีศึกษา (การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคม) 

Introduction to Social innovation, Future Uncertainties ( 21st Century 
challenges, 4th Industrial revolution) , Global Issues ( social and environmental issues) , Sustainable 
Development Goals (SDGs) , Sustainable community (eco village) , Public participation, Introduction 
to Innovation, Social enterprises, 21st entrepreneurship ( social technopreneur) , Case study 
(development of social innovation entrepreneurship)  
 

001332  การจัดการข้อมูลเบ้ืองต้นในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
  Introduction to Data 52resentati in Digital Era 
  ภาพรวมของการจัดการข้อมูล ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลมหัตและ
วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สมัยใหม่ 
  Overview of data management,fundamentals and tools for big data and data 
science,data analytics and techniques of information 52resentation for business value by using modern 
tools. 
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001351  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   3 (2-2-5) 
From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

ความพอเพียงกับหลักการทำยุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการทำงาน/ดำรงชีวิตด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลยภาพ หลักการฝึกนิสัยรักการอ่าน หลักการ
สืบค้นข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น องค์ความรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
ในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน  

Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP), the 
definition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve principles of strategy for 
livelihood, reasonableness and scientific method to achieve successful working, and immunity to 
maintain of physical and mental health in relation to life homeostasis,  principles of reading habits 
practice, information searching principles, introduction to information presentation methods, knowledge 
for the 21st century, principles of being good citizen, honesty, empathy, and public mind practice 
 

001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ     3 (2-2-5) 
      Peace and Religion for Human Kinds 

การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี สันติภาพ ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและบุคคลสำคัญ 
หลักธรรมความต้องการของมนุษย์ ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา ความมีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธ
รรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท์  สันติวิธีมนุษย์ในศตรรษที่ 21 ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของบุคคลลสำคัญ ที่มี
ประโยชน์ เพื่อประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์สันติภาพเพื่อมนุษยชาติ 

Learning of the value  concept, theory, peace, religion principles and morals based on 
religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, organization, socialization, 
reasonability, friendship, encroachment, harmonious, reconciliation speech, peaceful method, human 
kind on 21th century, value experience of key man with useful for creatively apply to be human calming 
and peace to human kinds. 
 

001353  การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ     3(2-2-5) 
                      Principles of Accounting for Entrepreneur 

รูปแบบธุรกิจ การจัดตั ้ งธุรกิจ หลักการบัญชีและภาษีพื ้นฐานสำหรับผู ้ประกอบการ    
องค์ประกอบของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการบัญชีบริหารเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและภาษี 

Types of business, business formation, basic accounting and taxation for 
entrepreneurs, components of financial reports, basic analysis of accounting information and 
management accounting for business decision making, information technology for accounting and 
taxation. 



54 
 

 

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

แนวคิดและปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับพฤติกรรมดานเศรษฐกิจของผู
บริโภคและผูผลิต ภาคสวนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ รายไดประชาชาติ นโยบายและมาตรการดานเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Basic economic concepts and problems, basic concepts relating to economic behavior 
of consumer and producers, important economic sectors, national income, economic policies and 
measures, international trade and economic development. 

 

230478  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
  ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการและระบบกฎหมาย ประเภทและ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทำ การจัดกฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระสำคัญ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง สาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง สาระสำคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 
  A study of meaning and general characteristics of law, sources of law; evolution of 
law and legal system; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of right and action, law 
making process; essential principles under constitutional and administrative law; principles under 
Civil and Commercial Code and civil procedure; principles under criminal law and criminal procedure, 
including laws related to daily life. 
 

830111         แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                    3(3-0-6) 
  Concepts and Theories in Sociology and Anthropology 
  มโนทัศน์และทฤษฎีสำคัญทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนรู้ประเด็นทางสังคมผ่านเลนส์
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อธิบายระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Introduce basic concepts and theories that are major concerns in sociology and 
anthropology. Learn social issues through the lens of sociology and anthropology concepts and 
theories. Explain research methods used in sociology and anthropology. 
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833100   การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์      3(2-2-5) 
  Writing and Inquiry in Political Science 
  ทักษะพื้นฐานการคิด การเขียน และการอ่านงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ วิธีการค้นคว้าในห้องสมุด 
การทำรายงาน การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
  Basic thinking, writing and reading skills in academic work in political science; library 
research methods; report writing; and making references and bibliographies.  
 
833101  การเมืองการปกครองเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Politics and Government 
  ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการเมืองการปกครอง ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 
รูปแบบของรัฐและรัฐบาล รูปแบบ หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน  

Meanings, concepts of state, politics and government; political thoughts and ideology; 
forms of state and government; forms, function, and relations among political institutions; political 
system; political behavior and civil politics. 
 
833102  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations    
  ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนิน นโยบายต่างประเทศ ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งในประเด็นด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมในการเมืองโลก รวมทั้งประเด็นร่วมสมัยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Significance of international relations; actors in international relations; basic concepts 
of international relations; foreign policy instruments and methods; cooperation and conflict in 
political, military, economic and social issues in global politics; and contemporary issues in 
international relations. 
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833103  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
  ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพ 
แวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบ
สังคม โดยเน้นคุณธรรมและจริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Meaning, scope, status, approaches and evolution of public administration; 
environment and processes of public administration; relationships between administrative, political  
and social system with the emphasis on virtue and ethics of public administration. 
 

833201  การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
  วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย ความหมาย ลักษณะ หน้าที่ และแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองไทย พัฒนาการของประชาธิปไตยไทย ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการเมืองการปกครองของ
ไทย   และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมืองกับสถาบันทางการเมือง 
  Evolution of Thai politics and government; meaning, characteristics, duties and 
concepts on Thai political institutions and political process; the development of Thai democracy; 
problems pertaining to Thai politics and government; relationships between political process and 
political institutions. 
 

833202  ปรัชญาการเมือง       3(3-0-6) 
  Political Philosophy 
  ที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อถกเถียงในประเด็นที่สำคัญในทาง
การเมือง โดยเน้นที่ความคิดทางการเมืองและนักปรัชญาการเมืองตะวันตก 
  Background and meanings of political philosophy through the analytical discussions 
of important political arguments with special emphasis on Western classical political thoughts and 
philosophers.  
 

833203  การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
  Comparative Politics 
  แนวคิด วิธีการ และพัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในการศึกษา
เปรียบเทียบ อาทิ ประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองการปกครอง ตัวแสดงทางสังคมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ 
  Concepts, approaches, developments and some important issues in comparative 
politics such as democracy and political institutions; social actors; political and economic 
development. 
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833204  เศรษฐกิจการเมืองโลก       3(3-0-6) 
  Global Political Economy  
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “ตลาด” ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวความคิด และทฤษฎีสำคัญ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ นโยบาย
และบทบาทของรัฐ องค์การระหว่างประเทศและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่เก่ียวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
  Interaction between “State” and “Market” from the past to present; major concepts 
and theories of international political economy; the linkage between the economy and international 
politics; state policies and roles of state, related international organizations and the non-
governmental actors concerning international political economy. 
 
833205  นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
  Public Policy 
  ความหมาย ความสำคัญ และแนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
นโยบาย กระบวนการนโยบายสาธารณะ ปัญหานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาของนโยบายสาธารณะต่างๆ  
  Meanings, importance, and learning approaches of public policy; surrounding factors 
affecting policies, public policy process, public policy problems and case study of public policies. 
 
833300  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง                  3(3-0-6) 
  Constitutional Law and Administrative Law 
  แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจการปกครอง การบริการสาธารณะ การปฏิบัติของฝ่าย
ปกครอง การจัดการทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ การจัดระเบียบและบทบาท
ของศาลปกครอง 
  Concepts, theories and forms of constitutional law in foreign countries, in comparison 
with Thai Constitution; principles of administrative law; principles of exercising administrative 
execution; public service; administrative acts; public property; procedures performed by 
administrative officials; responsibilities of administrative organs; organization and roles of 
administrative court. 
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833301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  English for the Study of Political Science and Public Administration 
      ฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับรายงาน การศึกษาวิชาชีพ การแสดง
ความคิดเห็น การแก้ปัญหา การโต้ตอบ การอภิปรายโดยเน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อยตลอดจนการฝึกการใช้ภาษา 
อังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์      
         Practice listening, speaking, reading and report writing.  Study professional English 
including sharing opinions, solving problems, debating and discussing in small groups. Practice using 
English for the Study of Political Science and Public Administration 
 
833302  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 
  Thai Local Government and Politics 
  ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์และความสำคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ
รูปแบบการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย 
  Meanings, concepts, objectives and importance of local government and politics; 
evolution of local government’s forms in different levels; political development by process of local 
government; relationship among different local administrative organization levels; problems 
obstacles and trend of development of Thai local government. 

 
833303   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์      3(2-2-5) 
  Research Methodology in Political Science 
  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหา 
แนวความคิด และสมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการวิจัยทางรัฐศาสตร์   
  Concepts of quantitative and qualitative research methodologies in political science; 
research problems, concepts, hypothesis, research proposal, research tools, data collecting, data 
analysis; research report writing; problems, obstacles and trends of research in political science. 
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833304  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Criminal Law for Political Scientists 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การ
กระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่างๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ  
  General principles of criminal law, application of criminal law, punishments and 
measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principals and accessortes, concurrences of 
offences, recidive, prescription, laws applicable to petty offences according to the Penal Code,     
Book I, legal principles pertaining to specific offenses in Book II of the Penal Code and petty offenses 
including various case studies. 
 

833310  การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย     3(3-0-6) 
  Democratization 
  ทฤษฎี ข้อถกเถียง และกรณีศึกษาของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในประเทศต่า ง ๆ โดยมุ่งเน้นที่
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง บทบาทของตัวแสดงต่างๆ และอิทธิพลจากภายนอก 
  Theories, debates and case studies of democratization in different countries focusing 
on structural factors, roles of actors and external influences. 
 

833311  สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย   3(3-0-6) 
  Thai Political Institution and Process 
  แนวคิดและพัฒนาการของสถาบันการเมือง รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการ
ทางการเมืองของไทย 
  Concepts and development of political institutions; patterns, structures, functions 
and political processes in Thailand. 
 

833312  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 
  ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่ง
ประเภทของกฎหมาย การใช้และตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย เพื่อให้นักรัฐศาสตร์ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการนำกฎหมายไปใช้ หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย และเอกเทศสัญญาที่สำคัญ 
  Meaning, evolution, fundamental principles of civil and commercial law, sources of 
law, division and categories of law, application and interpretation for political sciences purposing, 
filling the gaps in laws, including the principles of right holders in law and specific contracts. 
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833313  เศรษฐกิจการเมือง      3(3-0-6) 
  Political Economy  

ศึกษาแนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง โดยเน้นที่ความคิดของอดัม สมิธและแนวคิด
เศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิก แนวคิดเรื่องการวิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ สำนักคิดเศรษฐศาสตร์
แบบคลาสสิกใหม่ เคนส์เซียน เสรีนิยมใหม่ และข้อถกเถียงว่าด้วยรัฐทุนนิยมในสำนักมาร์กซิสต์ร่วมสมัย คำถามสำคัญ
ของรายวิชามุ่งเน้นที่การแสวงหาว่าความเป็นการเมืองและความเป็นเศรษฐกิจในเศรษฐกิจ การเมืองนั้นเป็นเช่นไร 
รวมถึงแนวคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เช่น ทุน รัฐ ชนชั้น มูลค่า การผลิต การแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
  Key concepts of Political Economy, focusing on Adam Smith’s contribution to classical 
political economy, Marx’s critique of political economy, neo-classical economics, Keynesianism, neo-
liberalism, and contemporary Marxist critique of the state; focusing on the political in political 
economy, and the economic in political economy, and underlying notions of capital, state, class, 
value, production, exchange, economic purpose.  
 

833314  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Criminal Procedure for Political Scientists 
  หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา 
  General principles on litigating criminal cases; power of inquiry officials and 
competency of courts; prosecution of criminal cases; procedures in Court of First Instance, appealing 
and revision. 
 

833315  กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Law of Evidence for Political Scientists 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา 
  Legal principles pertaining to evidence; evidence for proceeding civil and criminal 
cases. 
 

833316  ทุนนิยม        3(3-0-6) 
  Capitalism  
  ทฤษฎีว่าด้วยทุนนิยม การก่อตัวและการเปลี่ยนผ่านสู่ทุนนิยมในทางประวัติศาสตร์ พลังและผลของ
ทุนนิยม ปัญหาและวิกฤติของทุนนิยม ทางเลือกนอกเหนือจากทุนนิยม ขบวนการต้านทุนนิยม 
  Theories of capitalism; historical formation and transition to capitalism; forces and 
impacts of capitalism; problems and crises of capitalism; alternatives to capitalism; anti- capitalist 
movements. 
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833317  การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบัติ    3(3-0-6) 
  Social Movement: Theory and Practice 
  วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางสังคมจากมุมมองรัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและสหวิทยาการ สำรวจทฤษฎี
และตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อเข้าใจพัฒนาการการก่อตัวของการประท้วง บริบท มิติภายในของขบวนการเคลื่อนไหว 
วิวัฒนาการของการกระทำรวมหมู่ และผลกระทบที่มีต่อสังคมในด้านต่างๆ  
  Analysis of social movements from a political science, sociological, and 
interdisciplinary perspective; exploring theories and empirical developments related to the 
construction of protest, the contextual and internal dimensions of social movements, the evolution 
of collective action, and impacts of social movements in society.  
 

833318  การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 
  East Asian Government and Politics 
  ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นสำคัญต่างๆของระบบการเมืองในประเทศต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นที่สถาบันทางการการเมือง กระบวนการทางการเมือง ประชาธิปไตย และบทบาทของตัว
แสดงทางสังคมต่าง ๆ 
  History, current situations and important issues of political systems in East Asia 
focusing on political institutions, political process, democracy and roles of social actors. 
 

833319  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 
  Interest Groups, Political Parties and Elections 
  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการเลือกตั้งต่อกระบวนการทางการเมืองและสถาบัน
การเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  Meaning, concepts, theories, evolution, and behavior of interest groups, political 
parties, and elections; relationships of interest groups, political parties, and elections of political 
process and political institutions for political development in the democratic system. 
 

833320  ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 
            Political Theory 
  ที่มาและความหมายของทฤษฎีการเมืองผ่านการวิเคราะห์ข้อถกเถียงในประเด็นที่สำคัญในทาง
การเมืองโดยเน้นที่ความคิดทางการเมืองและนักคิดทางการเมืองสมัยใหม่ 
  Background and meaning of political theories through the analytical discussions of 
important political arguments with special emphasis on modern political thoughts and thinkers. 



62 
 

 

833321  อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย      3(3-0-6) 
  Contemporary Political Ideology 
  อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่สำคัญ เช่น เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม ชาตินิยม ฟาสชิสม์ สังคมนิยม 
มาร์กซิสม์ สตรีนิยม สิ่งแวดล้อมนิยม และเชื่อมโยงอุดมการณ์ต่างๆ เข้ากับการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
การเมืองร่วมสมัยที่สลับซับซ้อน  
  Key contemporary political ideologies including Liberalism, Conservatism, 
Nationalism, Fascism, Socialism, Marxism, Feminism, and Environmentalism; engaging basic 
knowledge on contemporary political ideologies to grasp complexities of contemporary politics. 
 
833322  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต์      3(3-0-6) 
  Marxist Political Theory 
  แนวความคิดมาร์กซิสต์โดยยืนพ้ืนจากการศึกษางานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์เป็นหลักในประเด็นเรื่อง 
สภาวะแปลกแยก วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ชนชั้น รัฐ ศาสนา อุดมการณ์ การวิพากษ์เศรษฐกิจการเมือง และความคิด
ของนักมาร์กซิสต์ร่วมสมัยที่สำคัญ  
  Marxist theories based on Karl Marx’s writings in various aspects including Alienation, 
Historical Materialism, Class, State, Religion, Ideology, Critique of Political Economy, and some crucial 
contemporary Marxist thinkers.  
 
833323  ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่     3(3-0-6) 
  Antonio Gramsci and his Political Thought  
  แนวความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่โดยยืนพื้นจากการศึกษางานชั้นต้นของกรัมชี่ทั ้ง ใน 
ช่วงก่อนถูกคุมขังและจากสมุดบันทึกจากคุกเป็นหลักในการทำความเข้าใจแนวความคิดสำคัญเช่น ทฤษฎีสภาโรงงาน 
แนวคิดเรื่องปัญญาชน การศึกษาเชิงวิพากษ์ ประวัติศาสตร์และความเป็นสมัยใหม่ โมเดิร์นปริ้นซ์ รัฐ ประชาสังคม 
อเมริกันนิยมและลัทธิฟอร์ด กลุ่มประวัติศาสตร์ การครองอำนาจนำ และอิทธิพลทางความคิดของกรัมชี่ที่มีต่อวง
วิชาการสังคมศาสตร์ร่วมสมัย  
  Antonio Gramsci’ s political thoughts, based on his own pre- prison writings and the 
prison notebooks, in various aspects including the Factory Council Theory, Intellectuals, Critical 
Education, History and Modernity, Modern Prince, State, Civil Society, Americanism, Fordism, 
Historical Bloc, Hegemony, and his contributions to contemporary Social Sciences.  
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833330  ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  Theories of International Relations 
  แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งแนวคิดกระแสหลักและแนวคิดกระแส
ทางเลือก ข้อวิพากษ์และข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  Theories of international relations; theoretical critiques and debates in  
international relations. 
 
833331  ประวัติศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  History of Diplomacy and International Relations 
  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเน้นประวัติศาสตร์การทูตในยุโรปตั้งแต่สงคราม 30 
ปี สงครามปฏิวัติฝรั ่งเศส สงครามนโปเลียน สงครามไครเมีย สงครามรวมเยอรมัน สงครามโลกครั ้งที ่ 1 และ
สงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างสันติภาพภายหลังสงคราม สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย การประชุมที่เวียนนา และ
การสร้างสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ทางการทูตกับ
บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
  History of international relations with a focus on diplomatic history in Europe from 
the Thirty Years’ War, the French Revolutionary War, the Napoleonic War, the Crimean War, the War 
of German Unification through the First and Second World Wars; peace settlements after the war, 
the Peace of Westphalia, the Congress of Vienna, and peace settlement after the two world wars 
with emphasis on the diplomatic interactions and the political, economic and social contexts. 
 
833332  สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  International Institutions and Organizations 

แนวคิดและทฤษฎีด้านสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยรวมถึงสนธิสัญญา กฎระเบียบ และ
ปทัสถาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก การค้นคว้าด้านพลวัตเชิงหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก และสหภาพยุโรป การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ เช่น การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ และปัญหาผู้อพยพ  
  Concepts and theories of international institutions and organizations including 
treaties, rules and norms that shape international relations and world politics; investigation of 
functional dynamic of key international organizations, namely the United Nations, the World Bank 
and the European Union; analyses of problems related to international institutions and organizations, 
such as environmental degradation, human trafficking and migration. 
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833333  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย     3(3-0-6) 
  Thai Foreign Relations 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดและ
บังคับใช้นโยบายต่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัย 
  Thai foreign relations from the past to the present; factors on making and 
implementing Thai foreign policies; impact of Thai foreign policies and contemporary issues. 
 
833334  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
  International Relations of Southeast Asia 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยมและการบูรณาการภูมิภาค จุดกำเนิดและพัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนและประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับประเทศมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคภายใต้บริบทของความร่วมมือและความขัดแย้งในประเด็นด้าน
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  Historical, economic and political developments of Southeast Asian Countries; 
regionalism and regional integration; origins and developments of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN)  since 1967 ; roles and interactions of ASEAN and Southeast Asian Countries with 
external powers under the context of cooperation and conflict in political, military, economic, social 
and cultural issues. 
 
833335  โลกาภิวัตน์และการเมืองโลก      3(3-0-6) 
  Globalization and World Politics  
  ประวัต ิศาสตร์ พัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ผลกระทบของโลกาภิว ัฒน์ต ่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก 
  History, development, definitions, concepts, theories and effects of globalization on 
the world politics, economics, and social changes. 
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833336  ชาติพันธุ์และชาตินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  Ethnicity and Nationalism in International Relations  
  แนวคิดและคำนิยามเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชาตินิยม พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความสำคัญของชาติพันธุ์และชาตินิยม ประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ 
ชาตินิยม ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ และความพยายามในการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น วิวาทะร่วมสมัยว่า
ด้วยชาติ ชาติพันธุ์ รวมทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Concepts and definitions of ethnicity and nationalism; historical and contemporary 
basis for development and significance of ethnicity and nationalism; issues and problems raised by 
the phenomena of ethnicity and nationalism, ethnic conflict, and efforts at conflict resolution;  
contemporary debates on nation, ethnicity and international relations theory and practice. 
 
833337  วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Selected Readings in International Relations  
  วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นงานคลาสสิก ทั้งที่เป็นแนวคิดและ
ประเด็นปัญหา รวมทั้งวรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
  Selected international relations literature by focusing on classic works, concepts and 
issues, including literature on particularly interested topics (available to students upon consultation 
with the instructor). 
 
833338  การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์     3(3-0-6) 
  International Politics and Film 
  บทบาทและความสำคัญของภาพยนตร์ในฐานะแหล่งที่มาหนึ่งของการทำความเข้าใจการเมือง
ระหว่างประเทศ การศึกษาและการวิเคราะห์หัวข้อและประเด็นคลาสสิกและร่วมสมัยเกี่ยวกับสันติภาพ ความขัดแย้ง 
และความม่ันคงระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์เพ่ืออธิบายและวิพากษ์แนวคิดและ
ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Roles and significance of film as a source of understanding international politics; study 
and analysis of classic and contemporary issues and topics in international peace, conflict and 
security through the medium of film; utilization of film to explain and criticize concepts and theories 
in International Relations. 
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833339  เอเชียตะวันออกร่วมสมัย       3(3-0-6) 
  Contemporary East Asia 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และไต้หวัน พัฒนาการทางการเมือง
และเศรษฐกิจตั้งแต่ ค.ศ. 1945 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ประเด็นสำคัญในภูมิภาค 
ได้แก่ ชาตินิยม ข้อพิพาทด้านดินแดน เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กับปัญหาการรวมประเทศ ผลประโยชน์ของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาค และความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี 
  Historical backgrounds of China, Japan, North Korea, South Korea and Taiwan; political 
and economic development since 1945; conflicts and cooperation among the countries in the region; 
certain issues surrounding the region such as nationalism, territorials disputes, the two Koreas and 
the question of unification, U.S. interests in the region and nuclear disputes on the Korean peninsula.   
 
833340  องค์การและการจัดการสาธารณะ     3(3-0-6) 
  Public Organization and Management 
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การ สิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรม และ หน้าที่การจัดการสาธารณะเบื้องต้น 
  Theories and concepts of organizations and organizational structures, influence 
factors, environments, behaviors and fundamental functions of public management. 
 
833341  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Public Sector 
  พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎี กรอบความคิด และหลักการสำคัญในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ 
และปัจจัยหรือประเด็นสำคัญร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
  Development of human resource management; theories, concepts and principles in 
human resource management and international human resource management; human resource 
management system in the public sector; contemporary factors or issues that influence on human 
resource management in public sector. 
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833342  การบริหารงานคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Finance Administration 
  ความหมายการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดในทางการคลังภาครัฐ 
รายรับและรายจ่ายสาธารณะ การจัดทำงบประมาณภาครัฐ การบริหารภาษีอากร หนี้สาธารณะ และนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังของรัฐ 
  Definitions of public finance; the roles of government in the economy; principles and 
concepts of financial management in the public sector; public expenditures and revenues; public 
budgeting, taxation administration; public debt; financial and fiscal policies. 
 
833343  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Good Governance and Ethics in Public Administration 
  แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะของธรรมาภิบาลและจริยธรรม  ความสำคัญและการประยุกต์ใช้หลักธรร
มาภิบาลและจริยธรรมในบริหารรัฐกิจ 
  Concepts, elements, characteristics of good governance and ethics; importance and 
application of good governance and ethics in public administration. 
 
833344  การบริหารงานภาครัฐไทย      3(3-0-6) 
  Thai Public Sector Administration   
  การบริหารราชการแผ่นดินของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระบบราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การ
มหาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
  Public administration in Thailand; central administration, provincial administration and local 
administration; Thai bureaucracy; government reform; administrative governance; public enterprise; 
autonomous agencies; public organizations; local administrative organizations in Thailand. 
 
833345  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Comparative Public Administration 
  การศึกษาเปรียบเทียบและวิพากษ์แนวคิดร่วมสมัย แนวคิดที่ความสำคัญของความรู้ทางด้านรัฐประศาสน-
ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่มีความสำคัญ โดยมีจุดเน้นในการวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของระบบ
ราชการในประเทศต่างๆที่มีบริบทที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่งผลต่อการบริหารของรัฐทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในทุกระดับ     
  Comparative study and critique of contemporary concepts, essential issues of Public 
Administration, public administration, and public management in prominent countries;  analysis of unique 
characteristics of bureaucracy in different contexts and factors affecting government administration 
including politics, economics, social factors, history, and other involving factors at all levels. 
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833346  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Contemporary Issues in Public Administration 
  การสำรวจเชิงลึกและสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่ปรากฏในการบริหารงานภาครัฐ ได้แก่ การ
จัดการองค์กรไม่แสวงหากำไร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
การจัดการความขัดแย้งของภาครัฐ การจัดการสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ 
  In-depth investigation and seminar in contemporary issues of public administration 
such as managing nonprofit organizations, public- private partnerships, intergovernmental relations, 
conflict management in public sector, emergency and disaster management, and good governance 
and ethics in public service.   
 
833347  การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ      3(3-0-6) 
  Emergency and Disaster Management 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ความเสี่ยง
จากทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง และธรรมชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีจุดเน้นเรื่องโครงสร้าง 
กระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวม ตั้งแต่ กระบวนการให้ความรู้  การตระเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และ
การฟ้ืนฟูสถานการณ ์
  Concepts and theories of emergency and disaster management; disaster, emergency, 
and risks from social, political, natural environments at the national and international levels 
emphasizing on structures, comprehensive functions of disaster and emergency management: 
mitigation, preparedness, response, and recovery. 
 
833348  พฤติกรรมองค์การ        3(3-0-6) 
  Organizational Behavior  
  แนวความคิดพื้นฐานและกระบวนการที่สำคัญของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกำหนดพฤติกรรมใน 3 ระดับท่ีสำคัญ ได้แก่ ในระดับบุคคลและตัวแปรด้านปัจเจกอ่ืน ในระดับของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกระบวนการกลุ่มและในระดับองค์การ และพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
  Basic concepts and processes of organizational behavior; factors that influence the 
organizational behavior at three levels:   individual level and related variables, interpersonal level 
and group processes and organizational level; inter-organizational relations. 
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833349  แรงงานสัมพันธ์       3(3-0-6) 
  Labor Relations 
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ การบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นโยบายรัฐและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  Meanings, significance, concepts, and theories pertaining to labor relations; 
management of labor relations in public organizations, public enterprises and private organizations; 
government policies and related laws affecting labor relations; problems, obstacles, and 
development of Thai labor relations to ASEAN Economic Community. 
 
833350  การบริหารงานท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
  Thai Local Administration 
  โครงสร้างและการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การคลังและงบประมาณท้องถิ่น นวัตกรรมและ 
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน  
  Structure and management of Thai local government; functions and responsibilities 
of local government; local personnel administration; local finance and budgeting; local innovation 
and governance. 
 
833351  การคลังท้องถิ่น        3(3-0-6) 
  Public Finance in Local Administration 
  แนวคิดของการกระจายอำนาจทางการคลัง ขอบเขตของการคลังท้องถิ่น รายรับและรายจ่ายของ
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะของท้องถิ่น และเงินอุดหนุนจากรัฐสู่ท้องถิ่น  
  Concepts of fiscal decentralization; scope of local public finance; revenues and 
expenditures of local government; local budgeting; local taxation; local government debt; 
intergovernmental transfers. 
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833352  การบริหารโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
  Project Management for Local Development 

แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการบริหารโครงการ ตั้งแต่ 
การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ โดย ศึกษาถึงเทคนิค 
เครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 

Concepts and principles of project management for local development including  
process of project management, project analysis, project planning, project monitoring and project 
assessment; techniques, tools, and related factors in project management. 
 

833353    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(2-2-5) 
                People’s Participation in Local Government 
  แนวคิดและรูปแบบต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน การทำงานร่วมกันระหว่างประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  Concepts and models of people’s participation; cooperation of people and local 
government; patterns of political participation; problems and constrains in promoting people’s 
political participation. 
 
833400  การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี     3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Independent Studies  
            การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ/ประเด็นที่นิสิตสนใจ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัยหรือการตีพิมพ์เผยแพร่       
            Conducting research in political science and public administration on topics/ issues 
that students are interested in by using research methods in Political science and Public 
administration and present the research results in the form of research reports or publications.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
833410  ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม   3(3-0-6) 

Leadership and Civil Engagement      
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม การวิเคราะห์

บทบาทของผู้นำและภาวะผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 
Meaning, theories, concepts on leadership and civil engagement; analysis of roles of 

leaders and leadership affecting civil engagement. 
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833411  ภาพยนตร์และการเมือง      3(3-0-6) 
  Film and Politics 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์และการเมือง ในแง่ท่ีภาพยนตร์เป็นภาพสะท้อนของความคิด
สำคัญทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
  Studying relationship between film and politics in terms of the ways in which film 
reflects politics from the past to present. 
 
833412  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์     3(3-0-6) 
          Critical Semi–Democracy 
  ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองไทย รวมทั้งการก่อ 
ตัวของประชาธิปไตยครึ่งใบในปรากฏการณ์การเมืองไทยปัจจุบัน 
  Studying and analyzing Thai political culture and political ideologies; and the  
emergence of Semi-Democracy in present Thai political phenomenon. 
 
833413  วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์     3(2-2-5) 
  Selected Readings in Political Science 
  วรรณกรรมคัดสรรในทางการปกครองและการเมืองโดยมุ่งเน้นงานคลาสสิก ทั้งที่เป็นแนวคิดและ
ประเด็นปัญหา รวมทั้งวรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  Selected literatures in government and politics by focusing on classic works, concepts 
and issues, including literature on particularly interested topics ( available to students upon 
consultation with the instructor).   
 
833414  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม่      3(2-2-5) 
            Seminar in Modern Thai Politics 
  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นการเมืองไทยร่วมสมัย การเกิดระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ 
ความขัดแย้งของนักการเมอืงและข้าราชการ ทหาร รวมถึงการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองในสังคม 
  Debates on contemporary Thai political issues focusing on Neo- Semi Democracy, 
clashes among civil and military bureaucrats, and political polarization in Thailand. 
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833415  สัมมนารัฐกับประชาสังคม      3(2-2-5) 
  Seminar in State and Civil Society 
  ศึกษา และวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของประชา
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับรัฐที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกรณีศึกษาประสบการณ์
ในที่ต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา เอเชีย และไทย 
  Studying and analyzing a seminar situation of the theories, developments of civil 
society; relationships between civil society and the state from the past to the present and case 
studies drawing experiences from other regions such as Europe, America, Latin America, Asia and 
Thailand.   
 
833416  การเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร     (3-0-6) 
  Politics of Agrarian Transformation  
  สำรวจข้อถกเถียงสำคัญและมุมมองเชิงวิพากษ์ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรและ
ความสัมพันธ์ในหลายแง่มุมกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ในประเด็นคัดสรรต่างๆ เช่น การเมืองของชาวนา ความ
มั่นคงและอธิบไตยทางอาหาร การเกษตรศึกษาเชิงวิพากษ์ นิเวศเกษตรกรรม นิเวศวิทยาการเมืองและวัฒนธรรม และ
นโยบายสาธารณะและสวัสดิการในภาคเกษตร 
   To explore key debates and critical perspectives on agrarian transformation and its 
relation to various political and economic systems, drawn from a variety of selected issues including 
peasant politics, food security and sovereignty, critical agrarian studies, agroecology, cultural and 
political ecology, and agricultural public policy and welfare. 
 
833430  นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ    3(3-0-6) 
  Foreign Policies of Major Powers 
  นโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์หลักของประเทศมหาอำนาจ  การตีความ และวิเคราะห์
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในการเมืองโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยเฉพาะบริบทในยุคสงครามเย็น 
หลังสงครามเย็น และหลังเหตุการณ์ 9/11    
  Foreign policy and grand strategy of major powers; interpretations and analysis of the 
roles of major powers e.g.  the United States, China, Japan, etc.  In world politics, particularly under 
the context of the Cold War Era, the Post-Cold War Era and after the 9/11 Incident. 
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833431  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย      3(2-2-5) 
  Peace Studies in Contemporary World  
  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี แนวทางและรูปแบบต่าง ๆ ของการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสันติวิธี การวิเคราะห์กรณีศึกษาในโลกร่วมสมัย 
  Definition, concepts, theories, approaches and models of conflict transformation by 
peaceful means, factors for successful transformation of the conflict, analysis of case studies in 
contemporary world. 
 
833432  สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 
  Human Rights and International Relations  
  ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาเกี ่ยวกับสิทธิขั ้นพื ้นฐาน 
หลักการ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  History, evolution, definitions, concepts, theories and philosophy pertaining to basic 
rights, principles, rules and laws concerning human rights, promotion and protection of human rights 
in national and international relations. 
 
833433  ทักษะและปฏิบัติการทางการทูต      3(2-2-5) 
  Diplomatic Skills and Practice  
  มารยาททางสังคม ทักษะพ้ืนฐานทางการทูต การเขียนโต้ตอบและการพูดในโอกาสต่างๆ ธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการทูต การแต่งกาย มารยาทบนโต๊ะอาหาร การเข้าสังคมและฝึกปฏิบัติทางการทูต 
  Social etiquettes, basic diplomatic skills, correspondence and speech in different 
occasions, diplomatic protocol, attiring, table manner, sociability and diplomatic practice. 
 
833434   สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย  3(2-2-5)  
  Seminar in Contemporary Issues of International Relations    

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย รวมทั้งหัวข้อที่
น่าสนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    

Studying and analyzing contemporary issues in international relations including issues 
on particularly interested topics (available to students upon consultation with the instructor).    
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833435  ยุทธศาสตร์ศึกษา         3(3-0-6) 
  Strategic Studies 
  ปูความรู้พื้นฐานในประเด็นการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ความขัดแย้ง การแข่งขัน การใช้
กองกำลัง รวมไปถีงปัจจัยที่เพิ่มความขัดแย้งในการเมืองโลก ไม่ว่าจะอยู่ในอาณาบริเวณภายในรัฐและระหว่างรัฐ 
สามารถเข้าใจในแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง และวางยุทธศาสตร์โดยเน้นย้ำ ประเด็นด้านความมั่นคงที่
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่วาจะเป็นการก่อการร้าย หรือ กลุ่มกบฏ อาวุธนิวเคลียร์ การขึ้นสู่อำนาจของรัฐ
มหาอำนาจ ทั้งยังมุ่งเน้นให้นำไปสู่การเจรจาและโต้เถียงระหว่างผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตัวแสดงและกอง
กำลังในการเมืองโลก  โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อต่อยอดหรือเรียนรู้ข้อจำกัดในการทำวิจัยในประเด็นด้านความ
มั่นคง ในยุคอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
  Studying the foundations of Strategic Studies, conflict, competition, the Use of Force, 
include the numerous factors relating to increase disputes in World politics with the array of internal 
and international factors.  To understand on the central concepts in security and strategies, 
emphasizing on manifestation of current security aspects; such as terrorism, insurgents, nuclear 
weapons and the rise of great powers.  This course also introduced the class discussion and debate 
on analyzing actors and contemplated force in world politics. To deploy relevant theories to discuss 
on the merits and limitations of conducting security research in history, present and upcoming. 
 
833436  การศึกษาผู้ลี้ภัย        3(3-0-6) 
            Refugee Studies 
  ประวัติศาสตร์และความซับซ้อนของการอพยพด้วยการบีบบังคับและผู้ลี้ภัยด้วยเหตุปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในบริบทโลก ภูมิภาค และชาติ  ตัวอย่างเช่น สงครามกลางเมือง การ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐ และ ความขัดแย้งภายในรัฐ ที่รวมไปถึงหายนะทางนิเวศวิทยา เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ  ตลอดจนความไม่มั่นคง และการไร้โอกาสการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ นโยบาย
ของโลกท่ีมีต่อการเติบโตของผู้ผลัดถิ่น และผู้ลี้ภัยและหนทางปกป้อง  
  The anecdotes and complexities of forced migration and refugeehood, by reasons of 
the social, economic, and political changes in global, regional and national circumstances such as 
civil wars, genocide, interstate conflicts and intrastate conflicts, which include the ecological tragedy 
such as climate changes and lack of securities and opportunities in social and economic 
development. World policy toward the growing of displaced population and refugee and the way 
to protect them 
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833437  อาเซียนในการเมืองโลก      3(3-0-6) 
  ASEAN in World Politics 
  กําเนิดและพัฒนาการของอาเซียน พลวัตภายในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจ บทบาทของอาเซียนเกี่ยวกับความร่วมมือ และขัดแย้งภายใน
ภูมิภาค บทบาทและอิทธิพลของอาเซียนภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชีย -แปซิฟิก 
แนวโน้มและสิ่งท้าทายสําหรับประชาคมอาเซียน   

Origins and developments of ASEAN, internal dynamics among ASEAN Member 
Countries and relations between ASEAN and major powers, 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. 
 
833440  การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Environmental Governance and Policy 
  การสำรวจประเด็นทางการเมืองที ่สำคัญในการจัดการสิ ่งแวดล้อมและการกำหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นศึกษาบทบาทของรัฐ เอกชน องค์การไม่แสวงหากำไร ภาคประชาชน รวมถึงตัวแสดงอื่น ๆ ใน
การจัดการและกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
  Investigation of key political issues in environmental governance and policymaking; 
emphasis on the roles of government, private sectors, nonprofit organizations, civil society, and other 
actors in environmental governance and policymaking at national and international levels. 
 
833441  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
  แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ หลักการ กรอบ
ความคิด และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาการออกแบบ
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินผลการ
เรียนรู้และความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเทคนิคร่วมสมัยในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย ์
  Concepts and theories in human learning and behavior change; principles,  
frameworks and processes in human resource development; training needs analysis and assessment 
of designing human resource development programs; various patterns of human resource 
development implementation; learning evaluation and key success in human resource 
development; contemporary techniques in competency-based human resource development. 
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833442  การพัฒนาองค์การ      3(3-0-6) 
  Organizational Development   
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การทั้งในระดับปัจเจกชน กลุ่มและองค์การ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การวินิจฉัยองค์การ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การ 
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การใช้เครื่องมือสอดแทรกและการประเมินผลสำเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 
  Concepts and theories of organizational behavior at the individual, group, and  
organizational levels; organizational change management; analysis of changes in organizational 
environment; strategic planning for organizational change; interventional tools and achievement 
assessment of organizational development.    
 
833443  กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ    3(3-0-6) 
  Administrative Law and Public Sector Administration 
  หลักกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ปกครอง วินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความโปร่งใสและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การ
จัดการบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ  
  Principles of Administrative Law; principles of exercise administrative organs; 
procedures performed by administrative officials; civil service disciplines; government transparency 
and accountability; public services management; relations between Administrative Law and public 
sector administration. 
 
833490  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 
  การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะ
พนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา 
  Basic real- work setting apprenticeship to increase career experience related to 
political science or public administration as an employee in an agency or enterprise according to co-
operative education system. 
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833491  การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
  International Academic or Professional Training 
  การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในต่างประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

Professional training either at government or private sector abroad which is approved 
by the university. 

 

835224  จิตวิทยาสังคม       3(3-0-6) 
  Social Psychology 
  วิเคราะห์ความหมายและแนวคิดของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ 
ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ตลอดจนสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ วิธีการทางจิตวิทยาที่นำมา 
ใช้ในการศึกษาปรากฎการณ์ทางด้านสังคม สถาบันและโครงสร้างทางสังคม แรงจูงใจ การรับรู้และปทัสถานทางสังคม 
พฤติกรรมและบทบาทตามเพศ พฤติกรรมของบุคคลในสังคมรูปแบบต่าง ๆ พฤติกรรมเบี ่ยงเบน การสื ่อสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรทางสังคม การก่อตั้งและการพัฒนากลุ่ม ความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
ตลอดจนพฤติกรรมมวลชน 
          Analysis of meaning and concepts of social psychology; various variables in society 
affecting motive, beliefs, attitude, personality and behaviors; mental health of human beings; 
psychological methods applied in social phenomena; social institutions and structure; persuasion, 
perception and social norm; gender behavior and roles; individual behaviors in various types of 
society; behavioral deviation; communication; relationships between individuals, groups, and social 
organizations; group establishment and development; leader and follower as well as public 
behavior. 
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     3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา มีความหมาย ดังนี้ 
3.1.6.1 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นตัวเลขหมวดวิชา มีความหมายดังนี้ 

001 หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป 
214 หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
230 หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์ 
830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
833 หมายถึง สาขาวิชารัฐศาสตร์  
835 หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยา 

3.1.6.2 เลขรหัสสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้ 
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ชั้นปีของการศึกษา  
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึงหมวด/กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

  เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง 
  เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
  เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศ 
  เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์ 
  เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 

 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

2.3) เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละหมวด/กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ: เฉพาะรายวิชา 833200 รัฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรอ่ืน 
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3.4 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว 

1.* นายพีรธร   
บุณยรัตพันธุ์ 
 

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

 

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2547 
2540 
2538 

6-9 6-12 

2. นายวัชรพล 
พุทธรักษา 

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

Politics 
การปกครอง 
รัฐศาสตร์ 

The University of York 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

UK 
ไทย 
ไทย 

2557 
2550 
2546 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว 

3. นางวัลลภัช  
สุขสวัสดิ์ 
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
ร.ม.  
ร.บ.  
 

Politics  
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

The University of Adelaide 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2554 
2541 
2538 

6-9 6-12 

4.* นายชาญณวุฒ  
ไชยรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

รป.ม.  
ร.บ.  

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2542 
2539 

6-9 6-12 

5. นายนิธิ   
เนื่องจำนงค์ 
 

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

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2545 

6-9 6-12 

6. นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
M.A. 
ร.บ. 
น.บ. 

รัฐศาสตร์ 
Politics 
การปกครอง 
นิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
The University of Sheffield 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไทย 
UK 
ไทย 
ไทย 

2558 
2558 
2553 
2553 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว 

7.* นายวุฒิกรณ์   
ชูวัฒนานุรักษ์ 
 

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

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

6-9 6-12 

8.* นางสาวอรไท  
โสภารัตน ์
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  
ร.ม.  
 
ศศ.บ.  

รัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2563 
2546 

 
2543 

6-9 6-12 

9.* นางสาวจุฑามณี   
สามัคคีนิชย์ 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
ร.ม.  
 
ศศ.บ.  

Politics and 
International 
Relations     
การระหว่างประเทศ
และการทูต 
รัฐศาสตร์ 

University of New South Wales 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Australia 
 
 

ไทย 
 

ไทย 

2557 
 
 

2548 
 

2543 

6-9 6-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว 

10.* นางสาวดาริน  
คงสัจวิวัฒน์ 
 

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

Regional and Rural 
Development 
Planning 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Thailand 
 
 

ไทย 
ไทย 

2557 
 
 

2542 
2537 

6-9 6-12 

11.* นายปวงชน  
อุนจะนำ 

อาจารย์ Ph.D.  Political Science  The City University of New York  USA 2560 
 

6-9 6-12 

   M.A.  Politics The New School University  USA 2555   

   M.A. Political Science  University of Hawaii USA 2552   
   ร.บ.  

(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
 

2548   
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จำนวน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว 

12.* นางสาวศิวาภรณ์ 
ไชยเจริญ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
ร.บ. 

Public  
Administration 
การปกครอง 

University of North Texas 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
 

ไทย 

2556 
 

2547 

6-9 6-12 

 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

1.* นายพีรธร   

บุณยรัตพันธุ์ 

 

รองศาสตราจารย์ ร.ด.  

พบ.ม.  

วท.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2547 

2540 

2538 

2. นายวัชรพล 

พุทธรักษา 

รองศาสตราจารย์ Ph.D.  

ร.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง) 

Politics 

การปกครอง 

รัฐศาสตร์ 

The University of York 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

UK 

ไทย 

ไทย 

2557 

2550 

2546 

3. นางวัลลภัช  

สุขสวัสดิ์ 

 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

ร.ม.  

ร.บ.  

Politics  

รัฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

The University of Adelaide 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Australia 

ไทย 

ไทย 

2554 

2541 

2538 

4* นายชาญณวุฒ  

ไชยรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

รป.ม.  

ร.บ.  

รัฐประศาสนศาสตร์ 

การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

2542 

2539 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

5. นายทิวากร  

แก้วมณี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Phil.  

ร.ม.  

ร.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง) 

Political Economy and Political Science  

การปกครอง 

การปกครอง 

University of Freiburg 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Germany 

ไทย 

ไทย 

2549 

2541 

2537 

6. นายนิธิ   

เนื่องจำนงค์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  

ร.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับสอง) 

รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

2552 

2545 

7. นายวีระ  

หวังสัจจะโชค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

M.A. 

ร.บ. 

น.บ. 

รัฐศาสตร์ 

Politics 

การปกครอง 

นิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The University of Sheffield 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไทย 

UK 

ไทย 

ไทย 

2558 

2558 

2553 

2553 

8.* นายวุฒิกรณ์   

ชูวัฒนานุรักษ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  

ร.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 

การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

2550 

2542 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

9. นายสน นิลศรี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  

M.P.S. 

(Honors)  

 

ร.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับสอง)      

International Relations and Human 

Rights 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

The University  of Auckland 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

New 

Zealand 

 

ไทย 

2547 

 

 

2538 

 

10.* นางสาวอรไท  

โสภารัตน ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด.  

 

ร.ม.  

 

ศศ.บ.  

รัฐศาสตร์ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2563 

 

2546 

 

2543 

11.* นางสาวจุฑามณี   
สามัคคีนิชย์ 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
ร.ม.  
 
ศศ.บ.  
 

Politics and International Relations   
   
การระหว่างประเทศและการทูต 
 
รัฐศาสตร์ 

University of New South 
Wales 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Australia 
 

ไทย 
 

ไทย 

2557 
 

2548 
 

2543 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

12.* นางสาวดาริน  

คงสัจวิวัฒน์ 
 

อาจารย์ Ph.D.   

 

 

รป.ม.   

 

ร.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับสอง) 

 

Regional and Rural Development 

Planning 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

รัฐศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Thailand 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

2557 

 

 

2542 

 

2537 

13.* นายปวงชน  
อุนจะนำ 

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

Political Science 
 
Politics 
Political Science  
การปกครอง 

The City University of  
New York  
The New School University 
University of Hawaii 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
 

USA 
USA 
ไทย 

2560 
 

2555 
2552 
2548 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

14. นางสาวพลดา  

เดชพลมาตย์ 

อาจารย์ รป.ด.  

รป.ม.  

สส.ม. 

ศศ.บ.  

(เกียรตินิยม

อันดับสอง) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

สวัสดิการแรงงาน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2554 

2553 

2538 

2534 

15.* นางสาวศิวาภรณ์ 

ไชยเจริญ 

อาจารย์ Ph.D. 

ร.บ. 

Public Administration 

การปกครอง 

 

University of North Texas 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 

ไทย 

2556 

2547 

 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา หน่วยงาน 
1.  นายเฉลิมพล   

แจ่มจันทร์ 
รองศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.A. 
B.A.  

Area Studies 
Economics 
Economics 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม                            
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  นายวีระศักดิ์   
เครือเทพ 

รองศาสตราจารย์ Ph.D.  
รป.ม. 
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

Public Administration 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.  นายกานต์ 
บุณยะกาญจน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด. 
M.A.  
ร.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร์ 
Politics, Philosophy and Religion 
การปกครอง 

คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4.  นายธีรพงษ์  
บัวหล้า 

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

Rural Development 
บริหารรัฐกิจ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์     
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5.  นายพิชญ์   
พงษ์สวัสดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
M.Phill.  
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

City and Regional Planning 
Land Economy 
การปกครอง 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

6.  นายไกรวุฒิ 
ใจคำปัน 

อาจารย์ Ph.D. 
ร.ม.  
ร.บ.  

Public Administration 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ทำงานจริงให้แก่นิสิต โดยมี 2 รายวิชาให้นิสิตเลือก คือ การอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา ซึ่ง

นิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามระเบียบ/ขัอบังคับที่กำหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ประสบการณ์จากรายวิชา มีดังต่อไปนี้ 
1) ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัต ิงานภาคสนามได้ รวมถึง

ความสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
3) ความเข้าใจในวัฒนธรรมของหน่วยงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นเพ่ือลดปัญหาการทำงาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

ข้อกำหนดในการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยทำการศึกษาวิจัยเป็นรายบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา ตลอดจนนำส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดโดยให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ไป

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้ต่อได้ ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้ศึกษาและใช้ในการศึกษาระดับสูง
ต่อไป 
2) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนและสืบค้นข้อมูลในการวิจัย 
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายสรุปผล 
5) สามารถนำเสนอผลงานวิจัยและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสม 
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5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นิสิตได้เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ก่อนที่จะทำวิจัยในรายวิชาการศึกษาอิสระระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรฯ กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบและมีจำนวนอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาต่อจำนวน

นิสิตอย่างเหมาะสม กำหนดชั่วโมงและจัดทำบันทึกในการให้คำปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแหล่งข้อมูลความรู้อื่นๆ ใน

การจัดทำสารนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผล เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ ปรึกษาจะทำการ

ประเมินผลจากสารนิพนธ์ของการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ ที่ได้กำหนดรูปเล่มและการนำเสนอ และ
นิสิตต้องนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ หลักสตูรฯ กำหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
 มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 (Person Learning) 
-กำหนดให้นิสิตรายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอก
เลือกมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามและวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบและสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอัน
นำไปสู ่การจัดการแก้ไขโจทย์ปัญหาดังกล่าวในเชิง
สร้างสรรค ์
-เปิดโอกาสให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์
ประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในชั้น
เรียนอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของทฤษฎีและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
-สนับสนุนให้นิสิตศึกษาประเด็นการวิจัยในรายวิชา
การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ/สหกิจ
ศึกษา 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility)  
 

-มีการเรียนการสอนในเรื ่องจริยธรรมทางวิชาการ 
รวมถึงธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้นิสิตตระหนักและปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

3. มีจิตสาธารณะ (Public Consciousness) -การลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้ร่วมดำเนินกิจกรรมจิต
อาสากับท้องถิ่น 
-กำหนดให้นิสิตได้ฝึกอบรม ฝึกงานในต่างประเทศหรือ
ฝึกปฏบัติสหกิจศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ใน
การนำความรู ้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 
-เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู ้ร ิเร ิ ่มและ
ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมหรือเวทีวิชาการทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
-การจัดทำโครงการวิชาการที ่สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนเหนือตอนล่าง 
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 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และทำกิจกรรมที่มุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  

1.2 มีจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออกอย่างมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 

 
1.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกท่ีมุ่งสู่ความสำเร็จใน
ระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำในเรื่องการเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริต
ในการสอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืน  

1.1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ใช้
คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทำโครงงาน ที่ใช้แนวคิด วิธีการ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านจิตสาธารณะ 

 
 1.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.2.1. กำหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในแต่
ละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในรายวิชา การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา และไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น  กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน 

1.2.2 กำหนดวิธีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ หรือประสิทธิผลของการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 

 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  

2.3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 
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2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

2.1.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  
2.1.2 ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
2.1.3 ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
2.1.4 ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
2.1.5 ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning) 
2.1.6 ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
2.1.7 ใช้การเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) 
2.1.8 ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) 
2.1.9 ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning ) 
2.1.10 ใช้การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ / สถานประกอบการ (Professional Training/ 

Co-operative Education) 
 

2.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า และการ

สังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู้ 
2.2.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้ โดยการใช้แบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง 
2.2.3 ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
2.2.4 ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ /สถานประกอบการ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง   
3.2 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย          

ในการแก้ไขปัญหา 
3.3 สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยคำนึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
3.4 มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก และ
ผลงานนวัตกรรม 

 

3.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
3.1.2 ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
3.1.3 ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
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3.1.4 ใช้การเรียนการสอนโดยการทำงานเป็นฐาน (Work-integrated Learning) 
3.1.5 ใช้การเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips) 
3.1.6 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นทำงานเป็นทีม (Team-based Learning) 
3.1.7 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Activity-based Learning) 
 

3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1 ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า ประเมิน

กระบวนการทำงานเป็นทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ 
3.2.2 ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
3.2.3 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์  เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.2 มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ 

4.3 มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคม      
ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องนำไปสู่การปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
4.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
4.1.1 ใช ้การเร ียนการสอนที ่ เน ้นการเร ียนร ู ้แบบร ่วมมือ (Co-operative and Collaborative 

Learning) โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม  
4.1.2 ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Investigative and Life Long Learning) 
4.1.3 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นทำงานเป็นทีม (Team-based Learning)  
4.1.4 ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  

 
4.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  
4.2.2 ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Peer evaluation) 

โดยให้เพื่อนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
4.2.3 ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้แบบสอบถาม หรือแบบ

ประเมินตนเอง 
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5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย และ

นำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
5.3 สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  
5.1.2 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
5.1.3 ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
5.1.4 ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
5.1.5 ใช้การเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning) 
5.1.6 ใช้การเรียนการเรียนการสอนแบบเน้นทำงานเป็นทีม (Team-based Learning) 
5.1.7 ใช้การเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
 

5.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.2.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนำเสนอ จากผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
5.2.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ

จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2563 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  

 

ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม จริยธรรม LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษา 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ⚫ 

   
⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ 

001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม จริยธรรม LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสือ่สาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์
001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ⚫    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม จริยธรรม LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001224  ศิลปะในชีวิตประจำวัน ⚫    ⚫    ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา ⚫    ⚫    ⚫     ⚫   ⚫ 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก ⚫      ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน ⚫    ⚫      ⚫   ⚫   ⚫ 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม ⚫    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธรุกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม           ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ⚫    ⚫  ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    ⚫    ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
001332 การจัดการข้อมลูเบื้องตน้ในยุคดิจิทัล ⚫    ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ⚫      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม จริยธรรม LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
001233 ไทยกับประชาคมโลก ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ 
001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ⚫       ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ⚫    ⚫  ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ 
001236 การจัดการการดำเนินชีวติ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001237 ทักษะชีวิต ⚫      ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก ⚫          ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ⚫    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001252 นเรศวรศึกษา ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001352  สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม จริยธรรม LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ⚫    ⚫  ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ⚫      ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ 

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ 
001275 อาหารและวิถีชีวิต ⚫      ⚫ ⚫   ⚫      

001277 พฤติกรรมมนุษย ์ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 
กลุ่มวชิาพลานามัย

001281 กีฬาและการออกกำลังกาย ⚫      ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก 

 

ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาพื้นฐาน                   
214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น •    •    •    •  •   
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย •    •    •     •   • 
830111 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา • •    •  • •  •   •  •  
835224 จิตวิทยาสังคม    • •    •     •   • 
หมวดวิชาบังคับ                   

833100 การเขียนและการค้นควา้ทางรัฐศาสตร ์  •   •    •    •    • 
833101 การเมืองการปกครองเบือ้งต้น   •  •   •      •   • 
833102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  •     • •      •  •  

833103 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  •   •   •     •   •  
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาบังคับ (ต่อ)                  

833201 การเมืองการปกครองไทย    •   •  •     •   • 
833202 ปรัชญาการเมือง  •   •    •    •    • 
833203 การเมืองเปรียบเทียบ  •   •     •   •   •  

833204 เศรษฐกิจการเมืองโลก •  •    • •  •    • •   

833205 นโยบายสาธารณะ  •  •   •    • •     • 
833300 กฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายปกครอง  •   •   •     •    • 
833301 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน- 
           ศาสตร์ •     •     •  •    • 

833302 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย •  •  •    •   •   •  • 
833303 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ์  •    •   •    •   •  

833304 กฎหมายอาญาสำหรับนกัรัฐศาสตร ์ •    •     •   •    • 
833400 การศึกษาอิสระระดับปรญิญาตร ี  •     •    •  •  • •  
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาเลือก                   

1. กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง                  

833310 การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย  •    •    •    •   • 
833311 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย       •   •     •   •    • 
833312 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์  •   •   •     • •   • 
833313 เศรษฐกิจการเมือง  •   •    •    •    • 
833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร ์ • •    •   •    •   •  

833315 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร ์ • •    •   •    •   •  

833316 ทุนนิยม  •   •    •    •    • 
833317 การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบตัิ   •   •   •     •   •  

833318 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก  • •   •     •   •   • 
833319 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง •    •   • •   •  • •   

833410 ภาวะผู้นำและการมสี่วนร่วมของประชาสังคม •   •   • •    •     • 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง (ต่อ)                  

833411 ภาพยนตร์และการเมือง  •      •    •   •  •  

833412  ประชาธิปไตยครึ่งใบเชิงวิพากษ์ •     •    •   •   •  

833413  วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์    •     •    •   •   • 
833414  สัมมนาการเมืองไทยสมัยใหม ่  •   •    •    •    • 
833415  สัมมนารัฐกับประชาสังคม   •   •    •     •   • 
833416 การเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร   •    •    •   •   • 
2. กลุ่มวิชาเลือกปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                  

833320 ทฤษฎีการเมือง  •   •    •    •    • 
833321 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย  •    •    •   •   •  

833322  ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต ์ •     •    •   •    • 
833323 ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมช่ี •     •   •    •    • 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
3. กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และการเมืองระหว่าง
ประเทศ  

                 

833330 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  •   •    •    •   •  

833331  ประวัติศาสตร์การทตูและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  •     •    •   •   • 
833332 สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ   • •   •   • •   •  • •   

833333 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย    • •   •     •   •  

33383 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  •   •    •    •    • 
833335  โลกาภิวตัน์และการเมืองโลก •  •  •   • •     • •   

833336  ชาติพันธ์ุและชาตินิยมในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ •  •  •   • •     • •   

833337  วรรณกรรมคัดสรรในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  •     •    •   •   • 
833338  การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร ์  •   •    •    •   •  

833339  เอเชียตะวันออกร่วมสมัย  •    •    •    •  •  

833430 นโยบายตา่งประเทศของประเทศมหาอำนาจ  •     •    •   •   • 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
3. กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และการเมืองระหว่าง
ประเทศ (ต่อ) 

                 

833431  สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย •     •     •   •   • 
833432  สิทธิมนุษยชนและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  •     •     •   •   • 
833433 ทักษะและปฏิบตัิการทางการทูต  •   •     •   •    • 
833434 สัมมนาประเด็นความสมัพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย  •     •    •   •   • 
833435 ยุทธศาสตร์ศึกษา • •   •   • •     • •   

833436 การศึกษาผู้ลีภ้ัย • •   •   • •     • •   

833437 อาเซียนในการเมืองโลก  •    • • •  • •  • •  • • 
4. กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร ์                  

833340 องค์การและการจัดการสาธารณะ  •   •   •    •     • 
833341 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั •     •   •   •    •  

833342 การบริหารงานคลังสาธารณะ    •   •   • •   • •  •  • 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
4. กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ)                  

833343 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  •   •   •     •   •  

833344 การบริหารงานภาครัฐไทย  •   •   •     •   •  

833345 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  •   •   • •   •  •   • 
833346 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ •      •  •    •  •  • 
833347 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภยัพิบัติ   •    •     •   •   •  

833348 พฤติกรรมองค์การ  •    •   •    •   •  

833349  แรงงานสัมพันธ ์  •   •   •     •    • 
083344  การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม     •     •   •   •   •  

183344  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  •     •     •   •   • 
283344  การพัฒนาองค์การ     •   •   •    •     • 

833443  กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ  •   •   •     •    • 
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ผลการเรียนรู้ 
LO 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
LO 2. ความรู้ 

LO 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

LO 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

LO 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 8 ELO 1, 2 ELO 4, 5, 6, 7 ELO 3 ELO 5, 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
5. กลุ่มวิชาเลือกการบริหารงานท้องถิ่น                  

833350 การบริหารงานท้องถิ่นไทย   •   •   •     •   •  

183335  การคลังท้องถิ่น   •   •   • •   • •  •  • 
833352 การบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น •    •   •    •     • 
833353 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น   •   •    •   •  •   
การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา                   

833490 สหกิจศึกษา  •     •    •   •   • 
833491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  •     •    •   •   • 
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ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร 
 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียน 
การบรรลุผลการเรียน 

ที่คาดหวัง(ELOs) 
1 ต้น • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,7,8 

ปลาย • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,7,8 

2 ต้น • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,6,7,8 

ปลาย • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,6,7,8 

3 ต้น • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,5,6,7,8 
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ชั้นป ี ภาคการศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียน 
การบรรลุผลการเรียน 

ที่คาดหวัง(ELOs) 
ปลาย • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การส่งงานและนำเสนองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

• การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,5,6,7,8 

4 ต้น • การบรรยายทางออนไลน์และในช้ันเรียน 

• โครงการพัฒนานสิิตและพัฒนาวิชาการ
ของหลักสูตร 

• การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

• การสอบวัดระดบัความรู ้

ELO 1,2,3,4,5,6,7,8 

ปลาย • การฝึกสหกิจศึกษา 

• การฝึกอบรม/การฝึกงานในต่างประเทศ 

ELO 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
3.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) แผนการเตรียมความพร้อม 
ELO1. อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น 

การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ 

การเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา 

ELO3. รับฟังความเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆของสังคม 

การเรียนรายวิชาสัมมนาต่างๆ ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์  

ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ 

การฝึกเขียน ฝึกคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิชาการทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น 

ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

กำหนดเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และ
รายวิชาการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี เพ่ือฝึกให้นิสิต
แต่ละวิชาเอกทำวิจัยในประเด็นที่ตนเองสนใจ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) แผนการเตรียมความพร้อม 
ELO6. บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 

การเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง
เปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองโลก 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  

ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียน 

กำหนดให้นิสิตได้ฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์ในการนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 

ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาการ 
 

การเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ธรรมภิบาลและ
จริยธรรมสำหรับการบริหารภาครัฐ การเขียนเชิง
วิชาการทางรัฐศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

 

3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1) มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และทำกิจกรรมที่มุ่ง

สู่ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  
2) มีจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออก

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 

3.2.2 ด้านความรู้ 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO1. อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น  
ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
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• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพที่

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  

3) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของ

ธรรมชาติ 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO4. คิด วิเคราะห์ และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO6. บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียน 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง   
2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายในการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยคำนึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
4) มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มี
ทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO3. รับฟังความเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของสังคม  

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์  เข้าใจและเห็น

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
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2) มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ 

3) มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องนำไปสู่การปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียน 

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย 

และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
3) สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการ

นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ELOs ของหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (LO) ในแต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO1. อธิบายความรู้วิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบื้องต้น 

 ✓    

ELO2. อธิบายปรากฏการณ์
ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ 

 ✓    
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ELOs ของหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (LO) ในแต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO3. รับฟังความเห็นต่างและ
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆของสังคม 

   ✓  

ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียน
ประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

  ✓   

ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลและทำวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

  ✓  ✓ 

ELO6. บูรณาการความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม 

  ✓   

ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสาร และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การเรียน 

  ✓  ✓ 

ELO8. ปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาการ 

✓     
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3.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (ELOs) 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

ELO1. อธิบายความรู้วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น 

-การเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 4 
รายวิชา  
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  

-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบปากเปล่า และการสังเกต พฤติ
กรรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย 

ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมือง สังคม และเศรษฐกิจ 

-ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) 

-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบปากเปล่า และการสังเกต พฤติ
กรรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย 

ELO3. รับฟังความเห็นต่างและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของ
สังคม 

-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
ทำงานเป็นทีม (Team-based 
Learning) 
-ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
and Collaborative Learning) 
-ใช้การเรียนการเรียนการสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
 

-ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่าง ๆ  
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือน
ประเมินเพ่ือน (Peer evaluation) 
โดยให้เพื่อนในกลุ่มประเมิน
พฤติกรรมการทำงาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการ
ใช้แบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
ตนเอง 

ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียน
ประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

-ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Investigative and 
Life Long Learning) 

-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน  
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

-การเรียนการสอนรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยและการศึกษาอิสระระดับ
ปริญญาตรี 
-ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Investigative and 
Life Long Learning) 

-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
จากการสัมมนา 

ELO6. บูรณาการความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 

-การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
กิจกรรม (Activity-based 
Learning)  
-ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 

-ประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การ
นำเสนอ จากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
 

ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียน 

-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
กิจกรรม (Activity-based 
Learning) 
-ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
 

-ประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การ
นำเสนอ จากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
จากการสัมมนา 

ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการ 

-การเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ 
ธรรมภิบาลและจริยธรรมสำหรับ
การบริหารภาครัฐ การเขียนเชิง
วิชาการทางรัฐศาสตร์ ระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐศาสตร์ 

-กำหนดวิธีการประเมินผลหรือ
คะแนนในเรื่องการแสดงออก
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในแต่
ละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ใน
รายวิชา การมาเรียน ส่งงานตรง
เวลา และไม่ทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาใน
การเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

-กำหนดวิธีการประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ
ประสิทธิผลของการเข้ารว่มกิจกรรม
ด้านจิตสาธารณะ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 การทวนสอบของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิด
สอน โดยคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาฯ  

2.1.2 การสำรวจระดับความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละชั้นปีที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

2.1.3 นิสิตสามารถเขียนรายงานและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นในชั้นปีที่ 1  
2.1.4 นิสิตสามารถเขียนรายงานและการค้นคว้าโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ในชั้นปีที่ 2   
2.1.5 นิสิตสามารถส่งโครงร่างงานวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3  
2.1.6 นิสิตสามารถส่งรายงานการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 และ/หรือผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา หรือ การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง (ELOs) ของนิสิตตาม

หลักสูตรที่กำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
2.1.1 สำรวจภาวะการมีงานทำ รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในลักษณะของการเน้นผลลัพธ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้บัณฑิต ในแง่ของตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ  
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.1.3 สำรวจจากแหล่งฝึกงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อหลักสูตร  
  จากนั้นนำผลประเมินที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ /หรือองค์กรวิชาชีพ 
รวมถึงนำเอาเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวกำหนดการบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.1 นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.1.3 ใช้เวลาในการศึกษาโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และ/หรือเหรียญรางวัลเรียนดีตลอด 

หลักสูตร โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสำเร็จ 

การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวั น
เปิดภาคเรียน 

3.2.2 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ 
อักษร I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) หรืออักษร P (การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด) 

3.2.3 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา โดยขอสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3.2.4 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะนำแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรของภาควิชา 

 (2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (3) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก

งานวิชาการ เช่น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือความรู้ใหม่ ๆ  เป็นต้น 

1.1 อาจารย์ใหม่ 
- คุณสมบัติ 

(1) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(2) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หรือสัมพันธ์

กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(3) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
- เกณฑ์การคัดเลือก 

(1) คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(2) คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หรือสัมพันธ์

กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(3) คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
(4) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(5) ผลงานวิชาการ หรือผลงานอ่ืนๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 กระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

  2.2.2 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2.2.3 จัดฝึกอบรมภายในภาควิชา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทางวิชาการ 
  2.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.5 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม    

2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณสมบัต ิ
 คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- เกณฑ์การคัดเลือก 
 (1) มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์าหรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  
 (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(3) สามารถอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร และ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร 

(4) ไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ยกเว้นพหุวิทยาการ 
หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  
 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (2) สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 
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2.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
- คุณสมบัติ 
 คุณวุฒิขั ้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการที่ไมใ่ช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 - เกณฑ์การคัดเลือก 
  (1) มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  
  (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (2) สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

2.5 แผนการพัฒนาอาจารย์  
- จำนวน 17 คน 

- ภาควิชาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคนต่อปี และจัด
โครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 การกำกับมาตรฐาน  
 มีการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF : HEd)  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การดำเนินการจัดทำและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการกำกับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อำนวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
- จัดทำและส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา, ผลการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.7 (SAR) และรายงานตัว

บ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร TQF 

- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
มคอ.7 (SAR) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามลำดับ 

1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายวิชา 

1.3 การดำเนินการจัดทำยังเป็นไปตามระบบเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Insurance: AUN QA) ที่ประกอบไปด้วยเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 11 เกณฑ์ คือ 1) Expected learning outcome 2) Programme 
specification 3)  Programme structure and content 4)  Teaching and learning approach 5) 
Student assessment 6)  Academic staff quality 7)  Support staff quality 8)  Student 
quality and support 9) Facilities and infrastructure 10) Quality enhancement 11) Output 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 8 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 13 คน คุณสมบัติมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาเพื ่อทำหน้าที ่วางแผน ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับอาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

1.8 การรับอาจารย์ประจำเข้าใหม่ โดยต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

1.9 การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ หรือทุกรอบ 5 ปี 

 

 บัณฑิต 
 2.1 หลักสูตรผลิตบัณฑิตให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2 หลักสูตรร่วมกับคณะสังคมศาสตร์มีการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและสำรวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยการสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิต เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลมา
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
 

 นิสิต 
3.1 การรับนิสิตเข้าศึกษา กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Beginning camps ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
รวมทั้งได้จัดโครงการเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ รวมถึงรายวิชาที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะ การคิด
และกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก
เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งยังจัดให้มีรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (เลือก) เช่น วิชาการจัดการดำเนินชีวิต และทักษะชีวิต เพ่ือช่วยให้นิสิตมีทักษะในการดำเนินชีวิต
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

3.3 การช่วยเหลือและให้คำปรึกษา คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนิสิตจำนวนไม่เกิน 50 คน ตาม
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

3.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่กำกับ ติดตามอัตราการคงอยู่ของนิสิต และอัตราการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3.5 คณะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและการเรียกร้องของนิสิตเพื่อนำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ
กิจการนิสิตของคณะ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ นิสิตกระทำผิด
และถูกลงโทษ ทางคณะเปิดโอกาสให้นิสิตดังกล่าวมีสิทธิขอยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นิสิต เพื่อวินิจฉัยตามลำดับต่อไป 
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4. อาจารย ์
4.1 กำหนดระบบและกลไก กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณสมบัติการรับ
อาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.2 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.3 มีระบบพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์รุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์

ในการสอนที่ดีและมีตำแหน่งทางวิชาการแล้วปฏิบัติหน้าที่ เช่น การให้คำแนะนำเทคนิควิธีการสอน 
การเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความ การขอตำแหน่งทางวิชาการ  และการให้
คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตร และจัดให้อาจารย์ประจำเป็นผู้ช่วยสอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาจารย์ใหม่ เพื่อให้อาจารย์ประจำและนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง
กับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี ่ยวกับสาขาวิชาที ่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และเป็นที ่รู ้จักอย่าง
กว้างขวางในแวดวงวิชาการของนักกฎหมาย 

4.5 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีหน้าที่กำกับดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF เช่น  การกำหนด
ตัวผู้สอน การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา การติดตาม มคอ.3, มคอ.5 (แผนการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้รายวิชา) และ  มคอ.7 เป็นต้น และเป็นไปตามเกณฑ์เครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Insurance: AUN QA) ที่ประกอบไปด้วยเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพ จำนวน 11 เกณฑ ์

4.6 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ทำวิจัย/เสนอผลงานวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับอาจารย์
ทุกคนเพ่ือเดินทางเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ 

4.7 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4.8 กำหนดให้อาจารย์ประจำจัดทำภาระงานให้ครบ 4 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม และการบริการแก่สังคม โดยให้จัดส่งภาระงานเป็นประจำทุก 6 เดือน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กำหนดให้ออกแบบหลักสูตรและสาระสำคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยให้ปรับปรุงหรือจัดทำหลักสูตร

ให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
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5.2 ควบคุมการบร ิหารหลักสูตรจากคณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ ่งมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา กำหนดอาจารย์ผู ้สอนแต่ละ
รายวิชา  

5.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่การกำกับ ติดตามการจัดทำ แผนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของทุก
รายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำรายงานผลการดำเนินของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้น
ปีการศึกษา 

5.4 ควบคุมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้ครบ 15 สัปดาห์ ตามกำหนดไว้ในแผนการสอน 
โดยทุกรายวิชาต้องมีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา 

5.5 สนับสนุนให้ทุกรายวิชาจัดกิจกรรมเสริม โดยการเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนทุกปี  

5.6 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เมื่อจัดการเรียนการสอนครบปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายวิชาชั้นปี 1-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา เพ่ือทำการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

5.7 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยนิสิตชั้นปี 4 และมีการ
สำรวจความพึงพอใจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจากนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในตัวนิสิตด้วยเช่น ชุมชนที่นิสิตปฏิบัติงาน  เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรในปีถัดไป 

5.8 นิสิตรับรู้เกณฑ์การให้คะแนนการเรียนการสอน และสามารถสะท้อนกลับไปยังผู้สอนได้อย่างทันเวลา 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เกณฑ์การให้คะแนนการเรียนการสอนต้องเป็นเกณฑ์เชิง
คุณภาพ (rubric) ที่มีความชัดเจน 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 คณะสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านหนังสือ ตำรา เอกสารทาง
วิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และด้านอื่น ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลในการสืบค้น ในส่วนคณะสังคมศาสตร์มีห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย ที่มีหนังสือตำราทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ของนิสิตได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งนิสิตยังสามารถเสนอรายชื่อหนังสือที่นิสิตสนใจสืบค้นเพ่ือ
การทำวิจัยหรือต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ 
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6.3 คณะได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตทุกปี
การศึกษา และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ 

6.4 คณะจัดให้มีระบบกลไกบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 

ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
ทางคณะได้รับการจัดสรรห้องเรียนจากมหาวิทยาลัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้อาคารเรียนรวม 

ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำอาคารเรียน ดังนี้ 
1. อาคารปราบไตรจักร 
2. อาคารปราบไตรจักร 2 
3. อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร QS)   
นอกจากการใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางคณะยังได้จัดสรรชุดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการให้กับ

บุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) เพื่อสามารถใช้ในการทำงานเอกสาร เตรียมการสอน และการสอนออนไลน์ 
 

ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ได้จัดบริการห้องอ่านหนังสือเพื่อเปิดให้บริการและระบบยืม-คืนหนังสือแก่นิสิตและ

บุคลากรโดยใช้ระบบเดียวกับสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัย และยังมีระบบการยืม-คืนออนไลน์สำหรับหนังสือที่ยืม

จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางคณะได้มีการจัดระบบการจัดซื้อและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ได้หนังสือ 

ตำรา รวมถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึง E-Journal, E-Book ให้ตรงตามความต้องการของนิสิต

และบุคลากร และให้เป็นแหล่งความรู้และข้อมูลทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีความทันสมั ยและทันต่อความ

เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเป็นประจำทุกปีงบประมาณ  

คณะสังคมศาสตร์ได้จัดสรรพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ และทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย และบริการ

หนังสือ ตำราทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย โดยการจัดแบ่งหมวดหนังสือ LO สังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 

1) จิตวิทยา  หมวด  B  (BA - BZ)  
2) ประวัติศาสตร์   หมวด  D ( DA – DZ) 
3) สังคมศาสตร์     หมวด  H  (HA – HZ) 
4) รัฐศาสตร์          หมวด  J    (JA – JZ)           

นอกเหนือจากตำราหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแล้ว ยังมีประเภทของวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ที่ได้มี

การจัดซื้อเป็นรายปี ดังนี้ 
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ตารางรายการหนังสือพิมพ์ที่และวารสาร 
ลำดับ รายการวารสาร/หนังสือพิมพ์ 

1 วารสารรัฐประศาสนศาสตร ์

2 วารสารการจดัการภาครัฐและเอกชน 

3 รัฐศาสตรส์าร 

4 วารสารศิลปวัฒนธรรม 

5 นิตยสาร A DAY 

6 นิตยสาร BIOSCOPE 

7 นิตยสารสารคด ี

8 มติชนสุดสัปดาห ์

9 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 

10 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

11 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสตร์ายวัน 

12 บ้านและสวน 

13 ชีวจิต 

14 วารสารศาสตร ์

15 นิตยสารเทศาภิบาล  (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

16 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (ไม่ผลิตเป็นรูปเล่ม)  

17 ฟ้าเดียวกัน (ไดต้่อสมาชิกในปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566)   
 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร์ 
 

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

รวม 6,246 
 

นอกจากนี้ หน่วยห้องอ่านหนังสือ งานนโยบายและแผน จัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ในการจัดซื้อ E-BOOK 

หนังสือ และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้จัดสรรงบประมาณร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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เพ่ือจัดซื้อหนังสือในรูปแบบ E-BOOK จากบริษัท EMERALD เป็นฐานข้อมูลหนังสือในรูปแบบ E-BOOK ซึ่งมีสิทธิประโยชน์

ในการใช้บริการ ดังนี้ 

1) สิทธิการใช้งาน E-BOOK จำนวน 3,000   เล่ม เป็นระยะเวลา  4 เดือน 
2) ไม่จำกัดจำนวนการดาวน์โหลด E-BOOK และผู้ใช้ เป็นระยะเวลา 4   เดือน  
3) เปิดให้ดาวน์โหลด e-Journal ได้ เป็นระยะเวลา 3  ดจำนวนผู้ใช้และการดาวน์โหลดเดือน ไม่จำกั  

4) เปิดให้ดาวน์โหลด Case Studies เป็นระยะเวลา 1 เดือน  ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และจำนวนครั้งของการ
ดาวน์โหลด 

ทรัพยากรสารสนเทศและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยได้มีสำนักหอสมุด เพ่ือบริการหนังสือ/ตำรา/ข้อมูลให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างครบถ้วน นิสิต

สามารถยืมตำรา/หนังสือด้วยตนเองจากเครื่องยืมหนังสือ หรือเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันในเวลาทำการ และสามารถคืน
หนังสือได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงผ่านเครื่องรับคืนหนังสือที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เช่น อาคารวิชาการ อาคารเรียนรวม 
ฯลฯ นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังจัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่สิ ่งจำเป็นต่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เช่น ห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม บริการคอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (WiFi) เครือ่งพิมพ์สำหรับพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร และบริการเครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น 
 

รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตำราเรียน 

 
ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

วารสาร 
 

ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน์, แผ่นดิสก,์ เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม 
ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์ 
 

• ABI/INFORM Complete 

• Academic Search Complete 

• Asia this Week 

• A to Z search 

• CINAHL plus with Full Text 

• CHE: PDF Dissertation Full Text 

• Communication & Mass Media Complete 

• Education Research Complete 

• Emerald 

• H.W. Wilson 
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รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

• JSTOR 

• Matichon e-Library 

• ProQuest Arts & Humanities Full Text 

• ProQuest Asian Business and Reference 

• ProQuest Dissertations & Theses 

• ProQuest Humanities Module 

• ProQuest Social Science Journals 

• SAGE Journals Online 

• ScienceDirect 

• SCOPUS 

• SpringerLink - Journal 

• ThaiLis Digital Collection (TDC) 

• Web of Science (ISI) 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1 การกำกับตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
มีการกำกับตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีเกณฑ์การประเมิน จำนวน 5 ข้อ 

ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

5256  6256  7256  8256  9256  

1 จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

5256  6256  7256  8256  9256  

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5  ปี ย้อนหลัง  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาทีส่อน 

- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นี้
ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได ้
อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาทีส่อนไมน่้อยกว่า 6 ป ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

5256  6256  7256  8256  9256  

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ   
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ประจำเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 
5 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

- ต้องไม่เกิน 5  ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ป ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 

การกำกับตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบรหิาร
จัดการหลักสูตรตามประกาศ

าธิการ เร่ือง เกณฑ์กระทรวงศึกษ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ 2558 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

7.2 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่กำหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบแผนการเรียนรู้
ของรายวิชา อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ข้อ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7   หร ือเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กำหนดใน แผนการเรียนรู้ของรายวิชา 
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  
หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดปีที่ผ่านมา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0  

    ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ หลักสูตรกำหนดไว้ให้มีความ 
หลากหลายสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง และมีการประเมินกลยุทธ์การสอนในหลาย
แนวทางเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์การสอนที่ใช้ ความเหมาะสม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การดำเนินการ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป ซึ่ง
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนมีดังนี้ 

1.1.1 การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในระหว่าง
การเรียนในชั้นเรียน ทั้งการตั้งคำถาม การตอบคำถาม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในชั้นเรียน 

1.1.2 อาจารย์ผู้สอนพูดคุยสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
1.1.3 การพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ของนิสิต 
1.1.4 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ     

กลยุทธ์การสอน    
1.1.5 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นอกจากการประเมินตัวกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนแล้ว หลักสูตรมีการวางแนวทางในการประเมินทักษะของ

อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
1.2.1 การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในระหว่างการ

เรียนในชั้นเรียน ตลอดจนผลการเรียนของนิสิต 
1.2.2 การพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิตในช่วงปลายภาคการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ดำเนินการ 
1.2.3 การสังเกตกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในชั้นเรียน โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
1.2.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเปิดรับฟังความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับทักษะของอาจารย์

ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
เพ่ือให้ได้รับทราบความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรในภาพรวมและข้อมูลการบรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินผลจากกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) นิสิตและบัณฑิต  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
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โดยการประเมินจากแต่ละกลุ่มดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 การประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร  

2.1.1 ใช้การพูดคุยกับตัวแทนนิสิตและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้วทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  
2.1.2 เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง social media ต่างๆ  
2.1.3 ใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรซึ่งดำเนินการโดยคณะ 

2.2 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
2.2.1 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา   

2.3 การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
2.3.1 การประเมินจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นิสิตปฏิบัติ 
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่งคณาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการนิเทศจะเป็นผู้พูดคุยรับฟังความเห็น โดย
ดำเนินการควบคู่กับการใช้แบบประเมินท่ีทางคณะเป็นผู้ดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา 

  2.3.4 การประเมินจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาแล้วด้วยการใช้แบบประเมิน ซึ่งคณะเป็นผู้ดำเนินการในทุกปีการศึกษาเพื่อติดตามข้อมูลของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ผ่านมา  

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งตัวบ่งชี้หลัก (Core 
KPIs) ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) และตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้งหมดจะถูกรวบรวมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
เพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้ดังนี้ กรณีที่เป็น
ประเด็น/ปัญหาซึ่งหลักสูตรสามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง หรือสามารถแจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบเพื่อให้
แก้ไข คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะดำเนินการโดยเร็ว  แต่หากเป็นประเด็น/ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้อง
กับหลายส่วนหรือต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาวางแผนโดย
ละเอียดเพื่อการปรับปรุง ทั้งนี้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ในการ
ทบทวนผลการประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการประกันคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรจะได้มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรไปพร้อมกันในอีกทางหนึ่งด้วย 
เพื่อการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตให้มากข้ึน  
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ภาคผนวก ก 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาเฉพาะ 
3. ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองสำหรับ

รายวิชาที่มีการปรับคำอธิบายรายวิชา 
4. ตารางแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับรายวิชาที่มี

การเปิดใหม ่
5. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome กับมาตรฐานการเรียนรู้แห่งชาติ 
6. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome กับ Stakeholder Vision และ

ปรัชญาการศึกษา 
7. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome, Generic Learning Outcome, 

Specific Learning Outcome, และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy 
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 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  -  12 
 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  12  
 - กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า   3 
 - กลุ่มภาษาไทย ไม่น้อยกว่า   3 
 วิชาเลือก      

 
โดยเลือกจากกลุม่ภาษาอังกฤษ กลุ่ม

ภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ  
ไม่น้อยกว่า   6 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  6 6 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  6 6 
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  6 6 
 1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไมน่ับหน่วยกิต)  - 1 1 
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 90 84 
 2.1 วิชาแกน  - 33 - 
 2.2 วิชาพื้นฐาน/พื้นฐานวิชาชีพ  - - 12 
 2.3 วิชาเฉพาะด้าน  - 57 66 
       2.3.1 วิชาบังคับ/วิชาเอกบังคับ  - 30 45 
       2.3.2 วิชาเลือก/วิชาเอกเลือก  - 15 21 
 2.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   - 6 - 
 2.5 การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา  - 6 6 
3 หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 126 120 
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 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  รายละเอียดการปรับปรุง 

 หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต   หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
จำนวนหน่วยกิต 
ลดลง 6 หน่วยกิต 

 1. วิชาแกน              ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต   ไม่มีวิชาแกน  ยกเลิกวิชาแกน 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                            

Communicative English for Specific Purposes 
1(0-2-1)    ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลกัสูตร

ใหม ่
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                 

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

ใหม ่
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน                             

Communicative English for Research 
Presentation 

1(0-2-1)    ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลกัสูตร
ใหม ่

214110 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น               
Introduction to Economics 

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาพื้นฐาน 

230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                       
Introduction to Law 

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาพื้นฐาน 

830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                       
Sociological and Anthropological Theories and 
Concepts 

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาพื้นฐาน และปรับคำอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 219 
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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  รายละเอียดการปรับปรุง 

835321 จิตวิทยาสังคม                       
Social Psychology  

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาพื้นฐาน 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 224 

833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์                             
Writing and Inquiry in Political Science  

3(2-2-5)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 

833101 การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6)                                      ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

833102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government                                                

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

833103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น                        
Introduction to International Relations             

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration  

3(3-0-6)    ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

833300 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร ์
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5)                                ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

 2. วิชาพื้นฐาน                    ไม่มี  2. วิชาพื้นฐาน                           12 หน่วยกิต                      
   214110 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น           

Introduction to Economics 
3(3-0-6) ปรับจากวิชาแกนมาเป็นรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 
   230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                       

Introduction to Law 
3(3-0-6) ปรับจากวิชาแกนมาเป็นรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 
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   830111 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                    
Concepts and Theories in Sociology and 
Anthropology 
 

3(3-0-6) ปรับจากวิชาแกนมาเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 111 

   835224 จิตวิทยาสังคม                   
Social Psychology  

3(3-0-6) ปรับจากวิชาแกนมาเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 224 

 3. วิชาเฉพาะด้าน                    57 หน่วยกิต   3. วิชาเฉพาะด้าน                       66 หน่วยกิต  เพิ่มจำนวน 9 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาเอกบังคับ                    30 หน่วยกิต    3.1 วิชาบังคับ                           45 หน่วยกิต   เพิ่มจำนวน 15 หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ  

วิชาเอกการเมืองปกครอง                    30 หน่วยกิต  
  3.1 วิชาบังคับ                                    45 หน่วยกิต   ยกเลิกวิชาเอกบังคับ วิชาเอกการเมือง

การปกครอง  
เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 

   833100 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์                             
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

   833101 การเมืองการปกครองเบื้องต้น 
Introduction to Politics and Government 

3(3-0-6)                                   ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 

   833201 การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government                                                

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 201 
 
 



142 
 

 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  รายละเอียดการปรับปรุง 

   833102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 
 

3(3-0-6) 
 

ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 102 

   833103 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น     
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6)     ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 103 

833210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น    
Introduction to Political Philosophy 
 

3(3-0-6)                                             833202 ปรัชญาการเมือง    
Political Philosophy 
 

3(3-0-6)                                             ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 202 
ปรับชื่อรายวิชา ตัดคำว่า เบื้องต้น 

833211 การเมืองเปรียบเทียบ       
Comparative Politics 

3(3-0-6)          833203 การเมืองเปรียบเทียบ       
Comparative Politics 

3(3-0-6)          ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 203 

833212 ทฤษฎีการเมือง         
Political Theory 
 

3(3-0-6)                                       833320 ทฤษฎีการเมือง         
Political Theory 
 

3(3-0-6)                                       ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 320 

833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                                 
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) 833302 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                                 
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) 
 

ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 302 
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833214
  

การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย  
Democratization 

3(3-0-6) 833310 การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย   
Democratization                              

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมือง 
การปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 310 

833215 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย     
Thai Political Institution and Process 

3(3-0-6) 833311
  

สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย      
Thai Political Institution and Process 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 311 

833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์          
Civil Law and Commercial Law for Political 
Scientists 
 

3(3-0-6) 833312 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์  
Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 312 

833311 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                      
Criminal Law for Political Scientists 

3(3-0-6) 833304 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                      
Criminal Law for Political Scientists 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 304 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

833312 เศรษฐกิจการเมือง                                             
Political Economy 
 

3(3-0-6) 833313 เศรษฐกิจการเมือง                        
Political Economy 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 313 
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833313 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง           
Constitutional Law and Administrative Law 
 

3(3-0-6) 833300 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง           
Constitutional Law and Administrative Law 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 300 

 วิชาเอกบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      30 หน่วยกิต 

    ยกเลิกวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 

833211 การเมืองเปรียบเทียบ    
Comparative Politics 

3(3-0-6) 833203 การเมืองเปรียบเทียบ    
Comparative Politics 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ  
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 203 

833220 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Theories of International Relations 

3(3-0-6) 833330 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Theories of International Relations 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์
และการเมืองระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 330 

833221 ประวัติศาสตร์การทตูและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
History of Diplomacy and International Relations 

3(3-0-6) 833331 ประวัติศาสตร์การทตูและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
History of Diplomacy and International Relations 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์
และการเมืองระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 331 

833222 สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ    
International Institutions and Organizations 

3(3-0-6) 833332 สถาบันและองค์การระหว่างประเทศ               
International Institutions and Organizations 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์
และการเมืองระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 332 
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833320 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ               
International Political Economy 

3(3-0-6) 833204 เศรษฐกิจการเมืองโลก               
Global Political Economy 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ  
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 204 
ปรับช่ือเป็น เศรษฐกิจการเมืองโลก  

833321 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย    
Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 833333 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย    
Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 333 

833322 กฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นโลกร่วมสมัย
International Law and Contemporary World 
Issues 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

833323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้  
International Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6)
  

833334 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
International Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6)
  

ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์
และการเมืองระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 334 
 

 กลุ่มวชิาภาษาจนี      
206111 ภาษาจีน 1     

Chinese I 
3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 
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206112
  

ภาษาจีน 2     
Chinese II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น      
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1     

Japanese I 
3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งวิชาเอก

บังคับ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2   
Japanese II 

3(2-2-5)
  

   - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาพม่า      
218101 ภาษาพม่า 1    

Myanmar I 
3(2-2-5)
             

   - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

218102 ภาษาพม่า 2    
Myanmar II 

 
3(2-2-5)
             

   - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาฝร่ังเศส      
219101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    

Elementary French I 
3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 
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219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    
Elementary French II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาเกาหล ี      
221101 ภาษาเกาหลี 1   

Korean Language I 
3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

221102 ภาษาเกาหลี 2     
Korean Language II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาอินโดนีเซีย      
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1   

Indonesian I 
3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

229102
  

ภาษาอินโดนีเซีย 2   
Indonesian II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาเวียดนาม      
778201
  

ภาษาเวียดนาม 1    
Vietnamese I  

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 
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778202
  

ภาษาเวียดนาม 2    
Vietnamese II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

 กลุ่มวชิาภาษาเขมร      
780101
  

ภาษาเขมร 1 
Cambodian I 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

780102
  

ภาษาเขมร 2 
Cambodian II 

3(2-2-5)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้ง 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 วิชาเอกบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์                 30 หน่วยกิต 

    ยกเลิกวิชาเอกบังคับ วิชาเอก 
รัฐประศาสนศาสตร์  
เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 

833230 องค์การและการจัดการสาธารณะ 
Public Organization and Management 

3(3-0-6) 833340 องค์การและการจัดการสาธารณะ 
Public Organization and Management 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 340 

833231 นโยบายสาธารณะ                 
Public Policy 
 

3(3-0-6) 833205 นโยบายสาธารณะ     
Public Policy 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
บังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 205 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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833232 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั               
Human Resource Management in Public Sector 

3(3-0-6) 833341 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั               
Human Resource Management in Public Sector 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 341 

833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ    
Public Finance Administration 
 

3(3-0-6) 833342 การบริหารงานคลังสาธารณะ   
Public Finance Administration 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 342 

833234 กฎหมายปกครองและการบรหิารงานภาครัฐ             
Administrative Law and Public Sector 
Administration 
 

3(3-0-6) 833443 กฎหมายปกครองและการบรหิารงานภาครัฐ              
Administrative Law and Public Sector Administration 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 443 
ปรับคำอธิบายรายวิชา  

833235 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
Good Governance and Ethics in Public 
Administration 

3(3-0-6) 833343 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
Good Governance and Ethics in Public 
Administration 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 343 

833330 การบริหารงานภาครัฐไทย    
Thai Public Sector Administration 
 

3(3-0-6) 833344 การบริหารงานภาครัฐไทย    
Thai Public Sector Administration 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 344 

833331 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ     
Comparative Public Administration 
 

3(3-0-6) 833345 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ     
Comparative Public Administration 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 345 

833332 สถิติเพื่อการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Statistics for Public Administration Research 

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

3(3-0-6) 833346 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Contemporary Issues in Public Administration 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 346 

   833301 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 
English for the Study of Political Science and Public 
Administration    

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

   833400
  

การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี    
Undergraduate Independent Studies 
 

3 หน่วยกิต เปิดรายวิชาใหม ่

 3.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    3.2 วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต   เพิ่มจำนวน 15 หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก                                    ไม่น้อยกว่า 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง               15 หน่วยกิต  
  วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต   ยุบวิชาเอกเลือก 3 วิชาเอก 

มาเป็นวิชาเลือกรวม 
833214
  

การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย    
Democratization 

3(3-0-6) 833310 การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตย         
Democratization 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 310 

833215 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย                           
Thai Political Institution and Process 

3(3-0-6) 833311 สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทย                                            
Thai Political Institution and Process 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง  
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 311 
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833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์
Civil Law and Commercial Law for Political 
Scientists 

3(3-0-6) 833312 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์                                            
Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 312 

833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                     
Criminal Procedure for Political Scientists 

3(3-0-6) 833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                                    
Criminal Procedure for Political Scientists 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
 

833315 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร ์                       
Law of Evidence for Political Scientists 

3(3-0-6) 833315
  

กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร ์                             
Law of Evidence for Political Scientists 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
 

833316 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย 
Contemporary Political Ideology 

3(3-0-6) 833321 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย                                
Contemporary Political Ideology 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกกลุ่มปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 321 

833317 ความคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่ตะวนัตก                        
Non-Western Political Thought  

3(3-0-6)            - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

833318 ทุนนิยม   
Capitalism  

3(3-0-6) 833316 ทุนนิยม                   
Capitalism  
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 316 
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833212 ทฤษฎีการเมือง               
Political Theory 

3(3-0-6) 833320
  

ทฤษฎีการเมือง                      
Political Theory 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 320 

833319 ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต ์    
Marxist Political Theory 

3(3-0-6) 833322 ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสต ์      
Marxist Political Theory 
 

3 (3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกกลุ่มปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 322 

833410 ความคิดทางการเมืองของนิคโคโล มาคิอาเวลลี          
Niccolo Machiavelli and his Political Thought  

3(3-0-6)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

833411 ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมช่ี   
Antonio Gramsci and his Political Thought  

3(3-0-6) 833323 ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมช่ี                               
Antonio Gramsci and his Political Thought 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือกกลุ่มปรัชญาและทฤษฎี
การเมือง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 323 

833412 การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบตัิ                        
Social Movement: Theory and Practice 

3(3-0-6) 833317 การเคลื่อนไหวทางสังคม: ทฤษฎีและปฏิบตัิ                                          
Social Movement: Theory and Practice 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 317 

833413 การจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   
Comparative Local Governance  

3(3-0-6)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่
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833414 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก  
East Asian Government and Politics 

3(3-0-6) 833318 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก                              
East Asian Government and Politics 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 318 

833415 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง  
Interest Groups, Political Parties and Elections 

3(3-0-6) 833319 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง                                          
Interest Groups, Political Parties and Elections 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 319 

833416 ภาวะผู้นำและการมสี่วนร่วมของประชาสังคม                       
Leadership and Civil Engagement   

3(3-0-6) 833410 ภาวะผู้นำและการมสี่วนร่วมของประชาสังคม                                         
Leadership and Civil Engagement   
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 410 

833417 อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวตัิ 
Conservatism and Counterrevolution  

3(3-0-6)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

833418 การปฏิวัติ การกบฏและการต่อต้านขัดขืน  
Revolution, Rebellion, and Resistance 

3(3-0-6)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

833419 ศาสนาและการเมือง 
Religion and Politics  

3(3-0-6)
  

   - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

833440 เพศสภาพและการเมือง    
Gender and Politics  

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

3(3-0-6) 833411 ภาพยนตร์และการเมือง       
Film and Politics 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 
เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 411 

833442 ประชาธิปไตยคร่ึงใบเชิงวิพากษ์   
Critical Semi–Democracy 

3(3-0-6) 833412 ประชาธิปไตยคร่ึงใบเชิงวิพากษ์                               
Critical Semi–Democracy 
 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลอืกกลุ่มวชิาเลอืกการเมอืงการ
ปกครอง 
เปล่ียนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 412 

833443 วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์                         
Selected Readings in Political Science 

3(2-2-5) 833413 วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร์                                           
Selected Readings in Political Science 

3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลอืกกลุ่มวชิาเลอืกการเมอืงการ
ปกครอง 
เปล่ียนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 413 

833444 สัมมนาการเมอืงไทยสมัยใหม่    
Seminar in Modern Thai Politics 

3(2-2-5) 833414 สัมมนาการเมอืงไทยสมัยใหม่     
Seminar in Modern Thai Politics 

3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลอืก กลุ่มวิชาเลอืกการเมืองการ
ปกครอง 
เปล่ียนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 414 

833445 สัมมนารัฐกับประชาสังคม  
Seminar in State and Civil Society 
 

3(2-2-5) 833415 สัมมนารัฐกับประชาสังคม       
Seminar in State and Civil Society 
 

3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลอืกกลุ่มวชิาเลอืกการเมอืงการ
ปกครอง 
เปล่ียนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 415 
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   833416 การเมืองเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร 
Politics of Agrarian Transformation 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านวิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 

 วิชาเอกเลอืก                                    ไม่นอ้ยกว่า 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      15 หน่วยกิต  

  วิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ   ยุบวิชาเอกเลอืก 3 วิชาเอก 
มาเป็นวชิาเลือกรวม 

833324 โลกาภิวัตน์และการเมอืงโลก    
Globalization and World Politics  

3(3-0-6) 833335 โลกาภิวัตน์และการเมอืงโลก    
Globalization and World Politics  

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
เลือก กลุ่มวิชาเลือกความสัมพันธ์และ 
การเมืองระหวา่งประเทศ 
- เปล่ียนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 335 

833325 การก่อการร้ายและการศึกษาความมั่นคงในระดับโลก 
Terrorism and Global Security Studies  

3(3-0-6)    - ปิดรายวิชา 

833326 ชาติพันธ์ุและชาตินิยมในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
Ethnicity and Nationalism in International 
Relations  

3(3-0-6) 833336 ชาติพันธ์ุและชาตินิยมในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
Ethnicity and Nationalism in International Relations  

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 336 

833327 วรรณกรรมคัดสรรในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
Selected Readings in International Relations 

3(3-0-6) 833337 วรรณกรรมคัดสรรในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
Selected Readings in International Relations 

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 337 
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833328 การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์   
International Politics and Film 

3(3-0-6) 833338 การเมืองระหว่างประเทศกับภาพยนตร์   
International Politics and Film 

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 338 

833329 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 
Contemporary East Asia 

3(3-0-6) 833339 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 
Contemporary East Asia 

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 339 

833420 นโยบายตา่งประเทศของประเทศมหาอำนาจ   
Foreign Policies of Major Powers 

3(3-0-6) 833430 นโยบายตา่งประเทศของประเทศมหาอำนาจ   
Foreign Policies of Major Powers 

3(3-0-6) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 430 

833421 การก่อตัวและการสิ้นสดุของจักรวรรดิในเอเชียตะวันออก 
และตะวันออกเฉียงใต้    
Rise and Fall of Empires in East and Southeast 
Asia 

3(3-0-6)    - ปิดรายวิชา 

833422 สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย  
Peace Studies in Contemporary World  

3(2-2-5) 833431 สันติศึกษาในโลกร่วมสมัย  
Peace Studies in Contemporary World  

3(2-2-5) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 431 
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833423 สิทธิมนุษยชนและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
Human Rights and International Relations  

3(2-2-5) 833432 สิทธิมนุษยชนและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
Human Rights and International Relations  

3(2-2-5) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 432 

833424 ทักษะและปฏิบตัิการทางการทูต   
Diplomatic Skills and Practice 

3(2-2-5) 833433 ทักษะและปฏิบตัิการทางการทูต  
Diplomatic Skills and Practice 

3(2-2-5) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 433 

833425 สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมยั 
Seminar in Contemporary Issues of International  
Relations  

3(2-2-5) 833434 สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมยั  
Seminar in Contemporary Issues of International 
Relations  

3(2-2-5) - ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกความสมัพันธ์และ
การเมืองระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 434 

   833435 ยุทธศาสตร์ศึกษา 
Strategic Studies 

3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม ่

   833436 การศึกษาผูล้ี้ภัย    
Refugee Studies 

3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม ่

   833437 อาเซียนในการเมืองโลก     
ASEAN in World Politics 
 
 
 

3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม ่
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 วิชาเอกเลือก                                    ไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์                 15 หน่วยกิต  

  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต   ยุบวิชาเอกเลือก 3 วิชาเอก 
มาเป็นวิชาเลือกรวม 

833213 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                         
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) 833302 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                        
Thai Local Government and Politics 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 302 

833310 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร์                      
Civil Law and Commercial Law for Political 
Scientists 

3(3-0-6)   833312 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ำหรับนักรัฐศาสตร ์   
Civil Law and Commercial Law for Political Scientists 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 312 

833311 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                     
Criminal Law for Political Scientists 

3(3-0-6) 833304 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                         
Criminal Law for Political Scientists 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ และปรับคำอธิบายรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 304 

833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์   
Criminal Procedure for Political Scientists 

3(3-0-6) 833314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์   
Criminal Procedure for Political Scientists 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 

833315 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร ์   
Law of Evidence for Political Scientists 

3(3-0-6) 833315 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร ์   
Law of Evidence for Political Scientists 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกการเมืองการ
ปกครอง 

833334 การบริหารงานท้องถิ่นไทย     
Thai Local Administration 

3(3-0-6) 833350 การบริหารงานท้องถิ่นไทย      
Thai Local Administration 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 350 
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833335 การคลังท้องถิ่น                 
Public Finance in Local Administration 

3(3-0-6) 833351 การคลังท้องถิ่น        
Public Finance in Local Administration 
 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 351 

833336 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพบิัติ                
Emergency and Disaster Management   

3(3-0-6) 833347
  

การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพบิัติ               
Emergency and Disaster Management   

3(3-0-6)       -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 347 

833337 พฤติกรรมองค์การ                  
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 833348 พฤติกรรมองค์การ                
Organizational Behavior              
    

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 348 

833338 การบริหารโครงการ                  
Project Management 

3(2-2-5) 833352 การบริหารโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
Project Management for Local Development 
 

3(2-2-5) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 352 
-ปรับคำอธิบายรายวิชา 

833339 แรงงานสัมพันธ ์                 
Labor Relations 

3(3-0-6) 833349 แรงงานสัมพันธ ์     
Labor Relations  
    

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 349 

833413 การจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                    
Comparative Local Governance  

3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลกัสูตร
ใหม ่
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833430 การจัดการความขัดแย้งในการบรหิารงานภาครัฐ 
Conflict Management in Public Administration 

3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลกัสูตร
ใหม ่

833431 การปกครองและพัฒนาเขตเมือง                    
Urban Governance and Development  

3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลกัสูตร
ใหม ่

833432 การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม                   
Environmental Governance and Policy 

3(3-0-6) 833440 การจัดการและนโยบายสิ่งแวดล้อม   
Environmental Governance and Policy 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 440 

833433
  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์     
Human Resource Development 
  

3(3-0-6) 833441 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
Human Resource Development 
 

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 441 

833434 การพัฒนาองค์การ                  
Organizational Development    
  

3(3-0-6) 833442
  

การพัฒนาองค์การ             
Organizational Development               
   

3(3-0-6) -ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลังเป็น 442 

833435 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ                             
Strategic Management in Public Sector 

3(3-0-6)    - ตัดรายวิชาออกจากโครงสรา้งหลักสูตร
ใหม ่

   833353 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น    
People’s Participation in Local Government 
 

3(2-2-5) -เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก กลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 

 3.3 วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี      
833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี    

Undergraduate Thesis 
6  

หน่วยกิต 
   -ปิดรายวิชาและเปิดรายวิชาการศกึษา

อิสระระดับปริญญาตรีมาแทน 
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 3.4 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน      
833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ

International Academic or Professional Training 
6  

หน่วยกิต 
833491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

International Academic or Professional Training 
6  

หน่วยกิต 
-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลัง เป็น 491 
-ปรับคำอธิบายรายวิชา 

833493 สหกิจศึกษา    
Co-operative Education 

6  
หน่วยกิต 

833490 สหกิจศึกษา    
Co-operative Education 

6  
หน่วยกิต 

-เปลี่ยนรหัส 3 ตัวหลัง เป็น 490 

833494 การฝึกงาน    
Professional Training 

6 
หน่วยกิต 

   -ปิดรายวิชา 
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 ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองสำหรับรายวิชาที่มีการปรับคำอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการปรับปรุง 
830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา        3(3-0-6) 
           Sociological and Anthropological Theories and Concepts 
           พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในแต่
ละยุค เริ ่มจากยุคคลาสิคจนถึงแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย โดยเฉพาะแนวคิด
ทฤษฏีวิพากษ์ และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ 
           Development of Sociological and Anthropological 
theories and concepts from the classical period to contemporary 
concepts and theories, especially Critical Theory and Theory of 
Practices. 

830111 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาcละมานุษยวิทยา          3(3-0-6) 
Concepts and Theories in Sociology and Anthropology 
มโนทัศน์และทฤษฎีสำคัญทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนรู้

ประเด ็นทางส ังคมผ ่านเลนส ์แนวค ิดและทฤษฎีทางส ังคมว ิทยาและ
มานุษยวิทยา อธิบายระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       

Introduce basic concepts and theories that are major 
concerns in sociology and anthropology. Learn social issues through 
the lens of sociology and anthropology concepts and theories. 
Explain research methods used in sociology and anthropology. 

-ปรับจากวิชาแกนมาเป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น  
111 
-ปรับคำอธิบายรายวิชา 
 

833231 นโยบายสาธารณะ                                               3(3-0-6) 
            Public Policy 
            ความหมาย ความสำคัญ และแนวทางในการศึกษานโยบาย
สาธารณะ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อนโยบาย ปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมถึงความหมาย ประเภท หลักการและ
กระบวนการในการวางแผน และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 Meanings, importance, and learning approaches of public 
policy; surrounding factors affecting policies, policy problems and 
policy process; meaning, types, principles and processes of 
planning and project management of public and private sectors. 

833205 นโยบายสาธารณะ                                                 3(3-0-6) 
            Public Policy 
            ความหมาย ความสำคัญ และแนว ทางในการศึกษานโยบาย
สาธารณะ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อนโยบาย กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ปัญหานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาของนโยบายสาธารณะต่างๆ  
 Meanings, importance, and learning approaches of public 
policy; surrounding factors affecting policies, public policy process, 
public policy problems and case study of public policies. 
 

-ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาบังคับ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 205 
- ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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833311 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
 Criminal Law for Political Scientists 

หลักทั ่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำ
ความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ 

General principles of criminal law, application of criminal 
law, punishments and measures of safety, criminal attempt, 
principals and supporters, concurrences of offences. 
 

833304 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์                        3(3-0-6) 
 Criminal Law for Political Scientists 
            หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด 
ตัวการผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำ
ความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาภาค 1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่างๆ ในภาค 2 
ของประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ  
 General principles of criminal law, application of criminal 
law, punishments and measures of safety, criminal liability, criminal 
attempt, principals and accessortes, concurrences of offences, 
recidive, prescription, laws applicable to petty offences according 
to the Penal Code,     Book I, legal principles pertaining to specific 
offenses in Book II of the Penal Code and petty offenses including 
various case studies. 

-ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาบังคับ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 3 ตัวหลังเป็น 304  
- ปรับคำอธิบายรายวิชา 

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

 หลักกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจ
ของฝ่ายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ปกครอง การจัดการบริการ
สาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ
 Principles of Administrative Law; principles of exercise 
administrative organs; procedures performed by administrative 

833443 กฎหมายปกครองและการบรหิารงานภาครัฐ             3(3-0-6) 
 Administrative Law and Public Sector Administration 
 หลักกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจของ
ฝ่ายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ปกครอง วินัยของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ความโปร่งใสและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การจัดการ
บริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองกับการบริหารงาน
ภาครัฐ  

-ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาเลือก กลุ่มรัฐประศาสน
ศาสตร ์
- เปลี่ยนรหสัวิชา 3 ตัวหลังเป็น 443 
- ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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officials; public services management; relations between 
Administrative Law and public sector administration. 
 

 Principles of Administrative Law; principles of exercise 
administrative organs; procedures performed by administrative 
officials; civil service disciplines; government transparency and 
accountability; public services management; relations between 
Administrative Law and public sector administration. 

833338  การบริหารโครงการ                                             3(2-2-5)         
 Project Management 
 แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการในภาครัฐและเอกชน 
กระบวนการบริหารโครงการ ตั ้งแต่การวิเคราะห์โครงการ การวางแผน
โครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ  โดยศึกษาถึง
เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 Concepts and principles of project management in public 
and private sectors including process of project management, 
project analysis, project planning, project monitoring and project 
assessment; techniques, tools, and related factors in project 
management. 

833352 การบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น            3(2-2-5) 
           Project Management for Local Development 
           แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กระบวนการบริหารโครงการ ตั ้งแต่การวิเคราะห์โครงการ การวางแผน
โครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ โดย  ศึกษาถึง
เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
           Concepts and principles of project management for local 
development including process of project management, project 
analysis, project planning, project monitoring and project 
assessment; techniques, tools, and related factors in project 
management. 

-ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาเลือก กลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 
-เปลี่ยนรหัส 3 หลังเป็น 352 
-ปรับคำอธิบายรายวิชา 

833492 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ              6 หน่วยกิต 
            International Academic or Professional Training  
 การฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบตัิงานในต่างประเทศ โดยได้รบัความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีจำนวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 

833491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ                6 หน่วยกิต 
            International Academic or Professional Training  
            การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในต่างประเทศโดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 
 

-เปลี่ยนรหัส 3 หลังเป็น 491 
-ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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           Academic or professional training abroad at a discretion 
and agreement of the university at least three months and at 
least 300-hour training. 
 

            Professional training either at government or private 
sector abroad which is approved by the university. 
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4. ตารางแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับรายวิชาที่มีการเปิดใหม่ 
 

รหัสวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน่วยกิต รายละเอียดการปรับปรุง 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ   
833301 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์

English for the Study of Political Science and Public Administration 
 ฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับรายงาน การศึกษาวิชาชีพ การแสดงความ
คิดเห็น การแก้ปัญหา การโต้ตอบ การอภิปรายโดยเน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อยตลอดจนการฝึกการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อ
การศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์      
   Practice listening, speaking, reading and report writing. Study professional English including 
sharing opinions, solving problems, debating and discussing in small groups. Practice using English for 
the Study of Political Science and Public Administration 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาบังคับ 

833400 การศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี    
Undergraduate Independent Studies  

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ/ประเด็นที่นิสิตสนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัยหรือการตีพิมพ์เผยแพร่ 

Conducting research in political science and public administration on topics/ issues that 
students are interested in by using research methods in Political science and Public administration and 
present the research results in the form of research reports or publications 

 

3 หน่วยกิต เปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาบังคับ 
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 วิชาเลือก กลุม่วิชาเลือกการเมืองการปกครอง   
833416 การเมืองเรื่องการเปลีย่นแปลงภาคเกษตร  

Politics of Agrarian Transformation  
สำรวจข้อถกเถียงสำคัญและมุมมองเชิงวิพากษ์ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรและความสัมพันธ์ใน

หลายแง่มุมกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ในประเด็นคัดสรรต่างๆ เช่น การเมืองของชาวนา ความมั่นคงและอธิบไตย
ทางอาหาร การเกษตรศึกษาเชิงวิพากษ์ นิเวศเกษตรกรรม นิเวศวิทยาการเมืองและวัฒนธรรม และนโยบายสาธารณะ
และสวัสดิการในภาคเกษตร 

 To explore key debates and critical perspectives on agrarian transformation and its relation to 
various political and economic systems, drawn from a variety of selected issues including peasant 
politics, food security and sovereignty, critical agrarian studies, agroecology, cultural and political 
ecology, and agricultural public policy and welfare. 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ 

 วิชาเลือก กลุม่วิชาเลือกความสมัพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศ   
833435 ยุทธศาสตร์ศึกษา                 

Strategic Studies 
ปูความรู้พื้นฐานในประเด็นการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ความขัดแย้ง การแข่งขัน การใช้กองกำลัง 

รวมไปถีงปัจจัยที่เพิ่มความขัดแย้งในการเมืองโลก ไม่ว่าจะอยู่ในอาณาบริเวณภายในรัฐและระหว่างรัฐ สามารถเข้าใจใน
แนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง และวางยุทธศาสตร์โดยเน้นย้ำ ประเด็นด้านความมั่นคงท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ไม่วาจะเป็นการก่อการร้าย หรือ กลุ่มกบฏ อาวุธนิวเคลียร์ การขึ้นสู่อำนาจของรัฐมหาอำนาจ ทั้งยังมุ่งเน้นให้
นำไปสู่การเจรจาและโต้เถียงระหว่างผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตัวแสดงและกองกำลังในการเมืองโลก  โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อต่อยอดหรือเรียนรู้ข้อจำกัดในการทำวิจัยในประเด็นด้านความมั่นคง ในยุคอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ 
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Studying the foundations of Strategic Studies, conflict, competition, the Use of Force, include 
the numerous factors relating to increase disputes in World politics with the array of internal and 
international factors. To understand on the central concepts in security and strategies, emphasizing on 
manifestation of current security aspects; such as terrorism, insurgents, nuclear weapons and the rise of 
great powers. This course also introduced the class discussion and debate on analyzing actors and 
contemplated force in world politics. To deploy relevant theories to discuss on the merits and 
limitations of conducting security research in history, present and upcoming. 

833436 การศึกษาผู้ลี้ภัย                    
Refugee Studies 

เข้าใจประวัติศาสตร์และความซับซ้อนของการอพยพด้วยการบีบบังคับและผู้ลี ้ภัย  ด้วยเหตุปัจจัยจากการ
เปลี่ยน แปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในบริบทโลก ภูมิภาค และชาติ  ตัวอย่างเช่น สงครามกลางเมือง การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐ และ ความขัดแย้งภายในรัฐ ที่รวมไปถึงหายนะทางนิเวศวิทยาเช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ  ตลอดจนความไม่มั่นคง และไร้โอกาสการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งยังศึกษานโยบายของโลกที่มี
ต่อการเติบโตของผู้ผลัดถิ่น และผู้ลี้ภัยและหนทางปกป้อง  
          To understand the anecdotes and complexities of forced migration and refugeehood, by reasons 
of the social, economic, and political changes in global, regional and national circumstances such as 
civil wars, genocide, interstate conflicts and intrastate conflicts, which include the ecological tragedy 
such as climate changes, and lack of securities and opportunities in social and economic development. 
This course emphasizes on world policy toward the growing of displaced population and refugee and 
the way to protect them. 
 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ 
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833437 อาเซียนในการเมืองโลก                 
ASEAN in World Politics 

 กําเนิดและพัฒนาการของอาเซียน พลวัตภายในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจ บทบาทของอาเซียนเกี่ยวกับความร่วมมือ และขัดแย้งภายในภูมิภาค บทบาทและ
อิทธิพลของอาเซียนภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิก แนวโน้มและสิ่งท้าทาย
สําหรับประชาคมอาเซียน   

Origins and developments of ASEAN, internal dynamics among ASEAN Member Countries and 
relations between ASEAN and major powers, 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. 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่ 

 วิชาเลือก กลุม่วิชาเลือกการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น   
833353 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

People’s Participation in Local Government 
           แนวคิด  และรูปแบบตา่งๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน  การทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบของการมีส่วนร่วม  ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 Concepts and models of people’s participation; cooperation of people and local government; 
patterns of political participation; problems and constrains in promoting people's political participation. 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 
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5. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome กับมาตรฐานการเรียนรู้แห่งชาติ 
NQF TQF ELO LO NU LO หลักสูตร 

K ความรู้ ความรู้ ELO1. อธิบายความรู้
วิชาการด้านรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์
เบื้องต้น 
ELO2. อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการ
เมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ 
 

ความรู้ 
2.1 มีองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบ และรูห้ลักการ 
ทฤษฎีในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
ตระหนักถึงธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎระเบยีบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับวิชาการ/วิชาชีพท่ี
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ ์
2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา 
งานวิจัยในปัจจุบันท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้  
2.3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ี
กว้างไกล  รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ทั้งด้าน
กายภาพ ชีวภาพ สังคมและ
วัฒนธรรม และเห็นคณุค่า
ของธรรมชาต ิ

ความรู้ 
2.1.1 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชารัฐศาสตร ์
และศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูร
ณาการองค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้า
กับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี นำไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
2.1.2 สามารถตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถเข้าใจแนวคิด 
เหล่านั้น 
2.1.3 มีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์เพื่อให้เล็งเห็น
การเปลีย่นแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และองค์การ  
2.1.4 มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 
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S ทักษะ ทักษะทางปัญญา ELO4. คิดวิเคราะห์

และเขียนประเด็นทาง
รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
 
ELO5. วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและ
ทำวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร ์
ELO6. บูรณาการ
ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม 
ELO7. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทักษะด้าน
ภาษาและการสื่อสาร 
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการ
เรียน 

ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถนำความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริง   
3.2 สามารถใช้ทักษะและ
ความเข้าใจในองค์ความรู้
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย          
ในการแก้ไขปัญหา 
3.3 สามารถเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน โดยคำนึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 
3.4 มีวิจารณญาณคดิแบบ
องค์รวม โดยสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ ระหว่าง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ได้ และคดิ
สร้างสรรค์ ใฝเ่รียนรู้ 
แสวงหาความรูต้ลอดชีวิต มี
ทัศนคติเชิงบวก และผลงาน
นวัตกรรม 
 

ทักษะทางปัญญา 
3.1.1 มีการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาไปพร้อมกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.1.2 สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการของสังคม
และองค์การ รวมทั้ง 
ประยุกตค์วามรู้ และการ
ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาได ้
3.1.3 สามารถหาวิธีการ
แก้ปัญหา ด้วยแนวคดิจาก
การเรยีนด้วยตนเอง 
 3.1.4 สามารถนำความรู้
ในรัฐศาสตร์และ/หรือ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในสังคม 

 ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

ELO4. รับฟัง
ความเห็นตา่งและ
แสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นต่างๆของ
สังคม 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 
4.1 มีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม มีความเป็น
ผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์  
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น 
4.2 มีความรับผดิชอบ มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมี

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 
4.1.1 สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลายและ
สามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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NQF TQF ELO LO NU LO หลักสูตร 
การพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ 
4.3 มีทักษะการเรียนรู้ใน
สังคมที่ต่างวัฒนธรรม หรือ 
พหุวัฒนธรรม เข้าใจและ
เห็นคุณคา่ของสังคม     
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีต้องนำไปสู่
การปรับตัวในการเป็น
พลเมืองที่มีคณุค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

4.1.2 สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของ
ผู้นำ หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทำงาน 
4.1.3 มีความรับผดิชอบใน
การกระทำของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบ 
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

ELO5. วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและ
ทำวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร ์
ELO7. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทักษะด้าน
ภาษาและการสื่อสาร 
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการ
เรียน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณติศาสตร์ที่เกีย่วข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.2  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู  ประมวลผล  
แปลความหมาย และ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
5.3  สามารถสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด 
การเขียน และการนำเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
5.1.1 มีทักษะในการใช้
เครื่องมือท่ีจำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทำงานท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
5.1.2 สามารถแนะนำ
ประเด็นการแกไ้ขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกตต์่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
5.1.3 สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ 
การนำเสนออย่าง
เหมาะสม  
5.1.4 สามารถใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 
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NQF TQF ELO LO NU LO หลักสูตร 
A การประยุกต์ใช้ คุณธรรมจริยธรรม ELO8. ปฏิบัตติาม

หลักจรยิธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการ 

คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีความรับผดิชอบ กล้า
หาญ  เสียสละ  อดทน  
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และ
ทำกิจกรรมที่มุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมี
จิตสาธารณะ  
1.2 มีจรรยาบรรณใน
การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ/จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และแสดงออกอย่าง
มีคุณธรรม  จรยิธรรม 
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดำเนินชีวติ  บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ตระหนักและสำนึกใน
ความเป็นไทย 

คุณธรรมจริยธรรม    
1.1.1 ตระหนักในคุณค่า
และคณุธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตยส์ุจริต  
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็น
ผู้นำและผูต้าม สามารถ
ทำงานเป็นทีมและแกไ้ข
ข้อขัดแย้งได ้
1.1.4 เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็น       
มนุษย์ รวมถึงการเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 
1.1.5 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
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6. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome กับ Stakeholder Vision และปรัชญา
การศึกษา  

  

 
ELO 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พันธกิจ (Vision) 
ปรัชญาการศึกษา 
(Philosophy) 

1. นิสิต 
(ผู้กำลังเรยีน) 

2. บัณฑิต  
(ผู้ที่เรยีนจบ

แล้ว) 

3. ผู้ใช้บัณฑิต 4. ผู้ปกครอง 
(บัณฑิตและนิสิต) 

5. ผู้สอน 
(อาจารย์) 

6. ผู้บริหาร  
(ภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัย คณะ มหาวิทยาลัย 

ELO1. ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ELO2. ✓ ✓  ✓ ✓     

ELO3. ✓ ✓  ✓ ✓     

ELO4. ✓  ✓  ✓   ✓  

ELO5.   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

ELO6.  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

ELO7.  ✓   ✓ ✓  ✓  

ELO8.  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ     
ELO1. อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
ELO3. แสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่างในประเด็นต่างๆของสังคม 
ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และทำวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ELO6. บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
ELO7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียน 
ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ 

 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร:  มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา4.0     
คณะสังคมศาสตร์:  คณะสังคมศาสตร์ ต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน 

เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และสถาบันวิเคราะห์
นโยบายในภูมิภาคและนานาชาติในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและข้อมูลเชิงลึกเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความ
ร่วมมือของท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในมิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ทรัพย ากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรทางกายภาพ   
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พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนเรศวร: การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะสังคมศาสตร์: คณะสังคมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยในระดับ อุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ใน

การผลิตบัณทิต ค้นคว้าวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นศาสตร์
พื้นฐานเฉพาะด้านและการบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือสำหรับการ
คิดวิเคราะห์ และเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาให้สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายและ
โอกาสในโลกยุคดิจิทัล   

 
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร:   

ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขรวมทั้งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี   
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7. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning outcome, Generic Learning outcome, 
Specific Learning outcome, และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy 

ELOs 

ผลการเรียนรู้
ทั่วไป 

(Generic LO = 
GLO) 

ผลการเรียนรู้ 
เฉพาะทาง 

(Specific LO = 
SLO) 

การวัดและ
ประเมินผล 
(Bloom’s 

Taxonomy) 
ELO1. อธิบายความรู ้ว ิชาการด้านรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น (TQF LO2) 

 ✓ Remembering 
Understanding 

ELO2. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ (TQF LO2) 

 ✓ Remembering 
Understanding 

ELO3. รับฟังความเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆของสังคม (TQF LO4) 

✓  Understanding 
Analyzing  
Evaluating 

ELO4. คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ (TQF LO3) 

 ✓ Analyzing  
Evaluating 
Creating 

ELO5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (TQF LO3) 

 ✓ Analyzing 
Applying 

Evaluating 
Creating 

ELO6. บ ูรณาการความร ู ้ทางร ัฐศาสตร ์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์ก ับศาสตร์อ ื ่นๆ เพื ่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม (TQF LO3) 

 ✓ Analyzing 
Applying 

Evaluating 
 

ELO7. ประย ุกต ์ใช ้ความร ู ้ทางร ัฐศาสตร ์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการสื ่อสาร 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
เรียน (TQF LO3 LO5) 

 ✓ Analyzing 
Applying 

Evaluating 
 

ELO8. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาการ (TQF LO1) 

✓  Evaluating 
 

หมายเหตุ:  
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังตามทฤษฎกีารเรยีนรู้ของ Bloom's Taxonomy 6 ระดับ ได้แก่ จำ (Remembering), เข้าใจ (Understanding), วเิคราะห์ (Analyzing), ประยกุต์ 
(Applying), ประเมิน (Evaluating) และสรา้งสรรค์ (Creating) 
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ภาคผนวก ข 
 

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 06660/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

2. สรุปข้อคิดเห็นการวิพากษ์หลักสูตรของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 06660/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

 

 
 
 
 



179 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



180 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



181 
 

 

2. สรุปข้อคิดเห็นการวิพากษ์หลักสูตรของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ 
CHECO 

 รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธ ิเนื่องจำนงค์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท  โสภารัตน์ 

   ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ 
   ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 
   ดร. ปวงชน  อุนจะนำ   
   ดร. ศิวาภรณ์  ไชยเจริญ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

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

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

            พัชรินทร์ สิรสุนทรและวัชรพล พุทธรักษา. (บรรณาธิการ). (2561). วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความ 
                    วิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.   

             พัชรินทร์ สิรสุนทรและวัชรพล พุทธรักษา. (บรรณาธิการ). (2561). การเมือง กฎหมาย นโยบาย: รวม 
                     บทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร.   

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
เอกวุฒิ แตงดารา, วราภรณ์ โชติชีวเกษม, ประไพ พรไธสงค์, พัชรินทร์ สิรสุนทร และวัชรพล พุทธรักษา.     
        (2563). การจัดการระบบสขุภาพต่อกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยทมีครฝูึก 
        สุขภาพระดับอำเภอ: กรณศีึกษา อำเภอโกสมัพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร. สักทอง: วารสาร  
        สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 26(3), หน้า. 142-155. 

           โอฬาร อ่องฬะและวัชรพล พุทธรักษา. (2563). แม่แจ่มโมเดล: ปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวช่วงชิงพื้นที 
                    ทางความคิด. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), หน้า 21-46.  
           โอฬาร อ่องฬะและวัชรพล พุทธรักษา (2562). รัฐองค์รวม (Integral State) กับการศึกษาเชิงวิพากษ์ CMU  
                    Journal of Law and Social Sciences, 12(2), หน้า. 64-84.  

0.6 
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          เอกชัย แสงโสดา, อรวรรณ ศิรสิวัสดิ์ อภิชยกลุ และวัชรพล พุทธรักษา. (2562). พิศกระเทย หลากสี ผ่านทีวี
ดิจิทัล: การสื่อสารความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลไทย” วารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 12(2), หน้า. 165-236. 

          กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร และวัชรพล พุทธรักษา. (2561). หมอลำ: จากสุนทรยีศาสตร์แห่งการ
กดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, 9(1), หน้า 57-87. 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  
      ระดับชาติ 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 วัชรพล พุทธรักษา. (2561).  ทฤษฎีระบอบนคร: บททดลองเสนอ , บทความนำเสนอในเวทีว ิจัย

มนุษยศาสตร์ไทยครั้งท่ี 12 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 9 กันยายน 2561. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 Buddharaksa, W. (2019). The Old is Dying and the New Cannot Be Born: ‘Past and Present’ 

of Thailand’s Organic Crisis. Revisiting Gramsci’s Notebooks. Edited by Francesca 
Antonini, et.al. Leiden: Brill (Historical Materialism Book Series). DOI:  
https://doi.org/10.1163/9789004417694_005 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

           Buddharaksa, W.  (2018). Big Society, Free Economy, and Strong State: Bonefeld’s Open  
                     Marxism and the Critique of Political Economy, Journal of Social Science,    
                     Chulalongkorn University, 48(1), pp. 59-74. 
           พัชรินทร์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา และกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร (2563). การโค้ชกับการสื่อสาร     
                     เชิงสัญญะเพื่อปรับเปลีย่นวิถีชีวิตของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. วารสาร 
                     ศิลปศาสตร์, 20(2), หน้า. 82-103. 
           นิติลักษณ์ แก้วจันดี และวัชรพล พุทธรักษา. (2561). “ผู้ชาย” ในกฎหมายโบราณอีสาน: มองมุมใหม่ผ่าน   
                     แนวคิดเชิงวิพากษ์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 14(1) หน้า 193-225. 
           วัชรพล พุทธรักษา. (แปล). (2561). ว่าด้วยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษ์สังคม. แปลจาก Werner  
                     Bonefeld. (2015). On Economic Sociology and the Critique of Society. วารสาร 
                    ศิลปศาสตร์, 18(2), หน้า 221-228. 

0.8 
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14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงช่ือ  

              

(รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา) 

                    เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

2. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สขุสวัสดิ ์
(ภาษาอังกฤษ) :  Assoc.Prof. Dr. Wanlapat Suksawas 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
วัลลภัช สุขสวัสดิ์. 2564. หนังสือการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ พิมพ์ครั้งท่ี 3. สำนักพิมพ์ 
        มหาวิทยาลัยนเรศวร:  พิษณุโลก  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  
      ระดับชาติ 

 - 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 
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12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Suksawas, W., Soithong, P., Mayer, P. (2018). 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) 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
Suksawas, W., Soithong, P., Youngsuk, S., Khongsatjaviwat, D.(2021). Creating Social       
         Resolutions through Participatory Processes to Solve Local Problems:A Case Study of     
         Beuangkrajub Sub-District,Wichianburi District, Phetchaboon Province Journal of  
         Community Development Research Vol.14, No.2 April-June 2021 pp.1-13 (อยู่ในฐานข้อมูล  
         TCI กลุ่ม 1 และ ACI) 
วัลลภชั สุขสวัสดิ,์ ปริญญา สร้อยทอง, สุทธิชัย ยังสุข. (2562). กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษา 
        หารือธรรมภิบาล และ การแก้ไขปัญหาชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านคลองคู อำเภอเมือง จังหวัด 

           พิษณุโลก” วารสารวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2  
           (กรกฎาคม-ธันวาคม). ปี 2562.  หน้า 21-25  

วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ปริญญา สร้อยทอง สุทธิชัย ยังสุข. (2564). การสร้างนวัตกรรมทางสังคมผา่นกระบวนการ 
        มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด 

           เพชรบูรณ์. วารสารปาริชาต. ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564) หน้า 62-77  
           ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1) 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงช่ือ   

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์) 

                            เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

3. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : รองศาสตราจารย์ ดร. พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. Dr. Piratorn Punyaratabandhu 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
พีรธร บุณยรัตพันธุ์. (2564). การพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหาร Managerial Leadership 

Development. พิษณโุลก: โฟกสั พริ้นติ้ง. 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
กาญจนา เงารังษ,ี เรณุมาศ มาอุ่น, สุนันทา สมพงษ,์ พีรธร บุณยรัตพันธุ์, ณุสุระ ปัทมดิลก, วิปัศย์กร  
         คล้ายเกตุ, และ วรพจน์ ทำเนียบ. (2561). การประเมินการเรียนรู้ ความรับผิดชอบทางการศึกษา  
         และความเป็นอิสระของสถานศึกษา. ใน วงล้อขับเคลื่อน การศึกษาไทย (บทที่ 4, 5, และ 7  
         น. 39-82; 101-117). พิษณุโลก: ดี เค ก๊อปปี้. 

 1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
ระดับชาติ 

     - 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Punyaratabandhu, P., & Swaspitchayaskun, J.  ( 2 0 1 9 ) .  Chinese Capital Flows in Thailand: 

Situations and Impact Analysis. International Conference of Taiwan’s Thailand Studies 
(ICTTS): Thailand Is Turning Up: Ascending and Guiding in the Southeaset Asia, January 
5, 2019 in Tainan, Taiwan.  Department of Political Science, Social Science College at 
National Cheng Kung University. 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Punyaratabandhu, P., & Swaspitchayaskun, J.  ( 2020) .  Thailand’ s Perception and Strategy 

toward China’ s BRI Expansion:  Hedging with Cooperating” .  The Chinese Economy, 
(Publish online). 

Punyaratabandhu, P., & Swaspitchayaskun, J.  (2018). The Political Economy of China– 
        Thailand Development Under the One Belt One Road Initiative: Challenges  
        and Opportunities. The Chinese Economy, 51(4), 333-341. 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
พีรธร บุณยรัตพันธุ์. (2563). การศึกษาวิจัยแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประเทศไทยรองรับการเข้าสู่ 
         ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Thailand’s Land Use Planning Guidelines to Serve AEC  
         Integration). วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Journal of           
         Community Development Research (Humantities and Social Sciences). 13(4). 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

    

ลงช่ือ …………………………………………. 

        (รศ.ดร.พีรธร  บณุยรตัพันธุ์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

4. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Channawoot Chairaksa 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
ชาญณวุฒ ไชยรักษา. (2563). “จังหวัดพิษณุโลกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562”            

        ใน ณัชชาภัทร อมรกุล และ ปุรวิชญ์ วัฒนสุข บรรณาธิการ. ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้ง   

        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ใน 7 จังหวัด. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ     
      ระดับชาติ 

ภคพร วัฒนดำรงค์, ชาญณวุฒ ไชยรักษา และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์. (2562). “การประเมินผลการจัดสรร   

        งบประมาณกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง”. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร ์

        วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 การขับเคลื่อนพลังชุมชนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2562.  

        เชียงราย: สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม     

                                    ลงช่ือ                 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา) 
                  เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

5. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Nithi Nuangjamnong 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี (2561–2565) น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ             

นิธิ  เนื่องจำนงค.์ (2562). “แนวคิดประชาสังคม,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาความคิดทางการเมืองและ
สังคม, สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: หาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
Jumnianpo, S., & Nuangjamnong, N. (2019). “Human Security in Practice in Thailand,” in  

Human Security Norms in East Asia, edited by Yoichi Mine, Oscar Gomez and Muto Ako. 
New York: Palgrave Macmillan.  

Jumnianpo, S., Nuangjamnong, N., & Srakaew, S. (2019). “Trafficking of Fishermen in 
Southeast Asia: Sovereignty Questions and Regional Challenges,” in Human Security 
and Cross-border Cooperation in East Asia, edited by Carolina Hernandez, Eun Mee Kim, 
Yoichi Mine and Ren Xiao. New York: Palgrave Macmillan.  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
นิธิ เนื่องจำนงค.์ (2563). ประชานิยมในโลกท่ีเหลื่อมล้ำ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมา
ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

            ไชยวัฒน์ ค้ำชู และนิธิ เนื่องจำนงค์. (บรรณาธิการ). (2561). ประชาธิปไตยและกระแสอนรุกัษนิยมในเอเชีย 
                    ตะวันออก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.    

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 

- 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี (2561–2565) น้ำหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

            นิธิ เนื่องจำนงค์ และวริศรา อ่ิมพิทักษ์. (2562). การเกิดขึ้น การตกต่ำ และการกลับมาอีกครั้งของ 
                  อุตสาหกรรมคราฟต์เบียรญ์ี่ปุ่น. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 45, 50-76. (TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

ลงช่ือ …………………………………………. 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 
 



216 
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

6. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Dr. Weera Wongsatjachock 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
วีระ หวังสัจจะโชค. (2562). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธปิไตยใหม่: การพัฒนาสถาบันการเมือง 
        ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับ 
        สังคมไทย. กรุงเทพ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
วีระ หวังสัจจะโชค, สุภา ใยเมือง, มณีรัตน์ มิตรปราสาท และเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน. (2562). ชาวนากับ 
        ความเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
      วีระ หวังสัจจะโชค และธัชชนก สัตยวินิจ. (2563). สวัสดิการภาคเกษตรและระบอบการปกครอง:  
             การเปรียบเทียบกรณีไทยและเวียดนาม วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 18 (2): 79-105. 

วีระ หวังสัจจะโชค และธัชชนก สัตยวินิจ. (2563). “แรงงานเกษตรเป็นแรงงานเสี่ยงหรือไม่?:  
                    การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทางสังคมของชาวนาไทยและเวียดนาม” วารสารวิชาการสังคมศาสตร์,  
                    32 (1): 88-119. 

วีระ หวังสัจจะโชค. (2561). การเมืองว่าด้วยการวางกรอบความมั่นคงทางอาหาร: บทสํารวจการให้ 
        ความหมายความมั่นคงทางอาหารในกรอบของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน 
        ประเทศไทย วารสารวิจัยสังคม. 41 (1): 51-92. 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

วีระ หวังสัจจะโชค. (2561). “การให้อำนาจการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม กับบทบาทของหน่วยงาน 
        กึ่งตุลาการ: กรณีศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี และมอลโดวา”  
        วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 11 (2): 80-107. 
วีระ หวังสัจจะโชค. (2561). “บทสำรวจกรอบการศึกษาการปรับตัวของชาวนาไทยทางเศรษฐกิจการเมือง 
        และโจทย์สำหรับการศึกษาในอนาคต” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 5 (1): 22-52. 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
       ระดับชาติ 

- 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
           วีระ หวังสัจจะโชค. หัวหน้าโครงการวจิัย. โครงการประเมินผลการทำงานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา 

                   และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสขุภาพ ในฐานะ 

                    กลไกเช่ือมโยงองค์ความรูสู้่นโยบาย. มูลนิธเิพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (iHPP)   

                    [ร่วมกับ นพ.วินัย ลีสมิทธิ์, ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร และอ.นพพล  ผลอำนวย] 2563-2564. 

           วีระ หวังสัจจะโชค. หัวหน้าโครงการวจิัย. โครงการการจดัหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้มีปญัหาสถานะ   

                   และสิทธิ รวมถึงผูท้ี่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไทย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

                   [ร่วมกับ ดร.รตันสิทธ์ิ ทิพย์วงศ์, อ.นพพล  ผลอำนวย และนพ.วินัย ลสีมิทธิ์]. 2562-2563. 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

          วีระ หวังสัจจะโชค. (2563). หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการการพัฒนาสถาบันของอธิปไตยทางอาหารใน 
                   รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโบลิเวีย อินโดนเิซยี และไทย. สำนักงานกองทุนสนบัสนุนงานวิจัย 
                   (สกว.) ในทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New  
                   Scholar. MRG). 2561-2563. 
         วีระ หวังสัจจะโชค. (2561). หัวหน้าโครงการวิจัย. โครงการการพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมสี่วนร่วม 

                  ทางการเมืองในรัฐธรรมนญู: ศึกษารัฐธรรมนญูเปรยีบเทียบประเทศโคลัมเบยี ตุรกี มอลโดวา และไทย.  

                  สถาบันพระปกเกลา้. 2560-2561. 

         วีระ หวังสัจจะโชค. นักวิจัย โครงการทบทวนความรู้และพฒันาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้ 

                 การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) . 2559-2560.   

                 [ร่วมกับ สุภา ใยเมอืง และมิตรรัตน์ มติรประสาท] 
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 
1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงช่ือ …………………………………………. 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค  ) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

7. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์  
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Wuttikorn  Chuwattananurak  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
 

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์.  (2562).  โลกาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม: ประเด็นปญัหา ตัวแสดง และสิ่งท้าทาย.    
        วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 10(1) (มกราคม – มิถุนายน 2562), 195-230.  
        (TCI กลุ่ม 1) 
วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์.  (2561).  ปัจเจกบุคคลในฐานะผู้อภิบาลโลก: กรณศีึกษาเรเชล คารส์ัน และ  
        หนังสือเรื่อง Silent Spring.  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2) (กรกฎาคม –  
         ธันวาคม 2561), 51-92. (TCI กลุ่ม 1) 

12. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

13. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

14. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

15. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

16 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงช่ือ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

8. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท  โสภารัตน์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof.Dr. Oratai Soparat 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
           อรไท โสภารัตน์. (2563). การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในรัฐกะเหรี่ยงและสหภาพเมยีนมาหลังการลงนาม 
                   ข้อตกลงหยุดยิง. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. 16(2), 257-301.  
           https://doi.org/10.14456/jssnu.2020.16 

 
0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  
      ระดับชาติ                   
      - 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 

https://doi.org/10.14456/jssnu.2020.16


222 
 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Chamchan, C., Apipornchaisakul, K. & Soparat, O. (2021) Improving parent’s skills and 

practices in talking with their children about sex: a quasi-experimental evaluation 
of social marketing activities in Thailand, Journal of Human Behavior in the Social 
Environment, DOI: 10.1080/10911359.2020.1835776 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
 

Soparat, O. (2021). Ceasefire, Peace and Democratization: A Comparative Study on 
Indonesia, Myanmar, Sri Lanka and Rwanda.”  Waseda Review of Socio Science.  
Waseda University. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท  โสภารัตน์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1835776
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

9. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย ์
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jutamanee Samakkeenit  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
          จุฑามณี สามัคคีนิชย์. (2563). นโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อญีปุ่่น ในสมัย 
                  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์:ความต่อเนื่องหรือความเปลีย่นแปลง. วารสารญี่ปุ่นศึกษา. 37(2)  
                  (กรกฏาคม – ธันวาคม 2563). 11-26. 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
     ระดับชาติ        
     - 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ 
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
 - 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

            

  

        (ดร.จุฑามณี สามคัคีนิชย์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

10. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Darin  Khongsatjaviwat  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-   

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
ดาริน คงสัจวิวัฒน์. (2561). นักการเมืองถิ่น จังหวัดสโุขทัย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
     ระดับชาติ 

           สุธาสินี  น่วมด้วง และ ดาริน คงสัจวิวัฒน์. (2561). การศึกษาการดำเนินงานของงานศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  
                      กองกิจการนิสิิต มหาวิทยาลยันเรศวร. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 14 :   
                      UNIVERSITY IN DIS RUPTIVE ERA, 1-2 พฤศจิกายน 2561, หน้า 444-452. 
           อุดมพร  ธีระวิริยะกุล และ ดาริน คงสัจวิวัฒน์. (2561). ประวัติศาสตร์ชุมชน:  ชมุชนคอนสาร  
                      เขื่อนจุฬาภรณ์. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 14 : UNIVERSITY IN DIS  

                 RUPTIVE ERA, 1-2 พฤศจิกายน 2561, หน้า 422-423. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ 
     นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

     คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
     ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
     วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

          - 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม  
     ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
     วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนมุัติและ 
     จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก 
     ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

           Suksawas, W., Soithong, P., Youngsuk, S., Khongsatjaviwat D. (2021). Creating Social  
                   Resolutions through Participatory Processes to Solve Local Problems:A Case Study of  
                   Beuangkrajub Sub-District,Wichianburi District, Phetchaboon Province Journal of   
                   Community Development Research Vol.14, No.2 April-June 2021 pp.1-13 (อยู่ใน 
                   ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI) 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     - 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

                                                           ลงช่ือ …………………………………………. 

        (ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

11. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร. ปวงชน  อุนจะนำ   
(ภาษาอังกฤษ) :  Mr. Puangchon  Unchanam  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ        
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
          ปวงชน อุนจะนำ. (2563). ซายกับสัตว: มารกซกับปญหาการกดขี่ขูดรีดสตัวในระบบทุนนิยม. วารสาร 
                   รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร. 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2564), 1-40. 
          ปวงชน อุนจะนำ. (2563). สัตว์กับสิทธิ: ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยการปลดปล่อยสตัว์. วารสารสงัคมศาสตร์  
                   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 119-160. 

0.6 

10. บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 
- 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

- 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

12. ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร. ศิวาภรณ์  ไชยเจริญ 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Siwaporn  Chaicharoen  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
-  

1 

8. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
-  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 วีระศักดิ์ เครือเทพ และ ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. (2564). การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนารายได้ทอ้งถิ่น: 

กรณีศึกษา ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม.วารสารการ
บริหารท้องถิ่น. 14(1). 19-36. 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  
      ระดับชาติ        

เบญจภาวัญ ดวงจันทร์ และ ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. (2564). ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปจจัยที่มผีลต่อ
การเสียภาษีทองถิ่นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National 
Graduate Research Conference: NGRC 2021) โดย บ ัณฑิตว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 9 สิงหาคม 2564, หน้า 1,783-1,797. 

0.2 

mailto:piratorn@gmail.com
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ และวีระศักดิ์ เครือเทพ. (2563). เทคนิคประมาณการรายได้ในสภาวะทีม่ีข้อมลูไม่

สมบูรณ์: บทเรียนจากการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบรหิารส่วนจังหวัดทีเ่ก็บจากผูเ้ข้าพักใน
โรงแรม. ในหนังสือรวมบทความ “แนวโน้มการศึกษาและเทคนิควจิยัด้านการคลังท้องถิ่น.” 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. (2563). เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาและทฤษฎีฐานราก: บทเรียนจากการวิเคราะหม์ุมมอง
ของผู้เสียภาษีที่มีต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก็บจากผูเ้ข้าพักในโรงแรม.
ในหนังสือรวมบทความ “แนวโน้มการศึกษาและเทคนิควิจัยด้านการคลังท้องถิ่น.” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

วีระศักดิ์ เครือเทพ, ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, ไกรวุฒิ ใจคำปัน, ดวงมณี เลาวกลุ, ภาวณิี ช่วยประคอง, วศิน โกมุท, 
ศดานนท์ วัตตธรรม, ฐิตเิทพ สิทธิยศ, สิรภิากร สระทองจันทร์ และชัยวัฒน์ นุชคง. (2563). ข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนารายไดท้้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2565. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
วีระศักดิ์ เครือเทพ, ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, ไกรวุฒิ ใจคำปัน, ดวงมณี เลาวกลุ, ภาวณิี ช่วยประคอง, วศิน โกมุท, 

ศดานนท์ วัตตธรรม, ฐิตเิทพ สิทธิยศ, สิรภิากร สระทองจันทร์ และชัยวัฒน์ นุชคง. (2563). รายงาน
ฉบับสมบรูณ์ โครงการการพัฒนาระบบบรหิารจดัเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Enhancing Capabilities of Local Revenue Administration in Thailand). ได้รับทุนสนับสนุน
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.).  

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย, ศิลา โทนบุตร, จรสัดาว คงเมือง, นัฐพล มหาวิค, นิสาพร วัฒนศัพท,์ ฐานิดา บุญวรร
โณ, ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, วรางคณา จันทร์คง, นพวรรณ พูลพิพัฒน์, และเบญจภาวญั  

        ดวงจนัทร์. (2561). รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการการเฝ้าระวังความเป็นธรรมทางสุขภาพในสังคมไทย 
Health Equity Monitoring in Thailand Project ไดร้ับทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

ลงช่ือ   

        (ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
 

1. รายงานสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 ต่อหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

2. รายงานสรุปผลความคิดเห็นของศิษย์เก่าต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565  
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รายงานสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 
ต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 
 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยใช้ google form เก็บข้อมูลระหว่าง
วันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 49 คน คิดเป็น ผลสรุปของข้อมูลเป็นดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
 
ตางราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ  จำนวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 10 20.41 
หญิง 39 79.59 

รวม 49 100.00 

ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีจำนวน 39 คน คิดเป็น                 ร้อยละ 
79.59 และเพศชาย มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในแต่ละ
ด้านระดับใด 
 
ลำดับ การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 
 วัตถุประสงค์ของการใช้หลักสูตรฯ       
1 หลักสูตรสามารถเข้าใจง่าย 8.2% 67.3% 24.5% - - 
2 หลักสูตรมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา

บัณฑิต/นิสิตอย่างชัดเจน 
22.4% 57.1% 18.4% - - 

3 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้เรียน 

20.8% 54.2% 22.9% - - 
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ลำดับ การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 
 โครงสร้างหลักสูตร      

1 โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

10.2% 71.4% 18.4% - - 

2 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

16.3% 49.0% 30.6% - - 

3 จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมี
ความเหมาะสม 

- 42.9% 34.7% 16.3% - 

4 จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเอกมีความ
เหมาะสม 

14.3% 63.3% 16.3% - - 

5 จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเสรีมีความ
เหมาะสม 

- 49.0% 24.5% 16.3% - 

6 2.6 การกำหนดการศึกษาอิสระ/การ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิตมี
ความเหมาะสม 

12.5% 56.3% 27.1% - - 

 เนื้อหาวิชา      
1 เนื้อหาวิชาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
14.3% 63.3% 22.4% - - 

2 เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

18.4% 57.1% 20.4% - - 

3 เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้เรียน 

16.3% 55.1% 24.5% - - 

4 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่
เรียน 

14.3% 59.2% 22.4% - - 

5 เนื้อหาวิชาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 25.0% 52.1% 16.7% - - 
 ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต      
1 นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานก่อนที่จะเรียนในแต่

ละรายวิชา 
- 16.3% 53.1% 24.5% - 

2 นิสิตมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ
เรียน 

12.2% 49.0% 34.7% - - 
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ลำดับ การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 
3 4.3 นิสิติมีความเตรียมในด้านอุปกรณ์การ

เรียน 
14.3% 36.7% 42.9%   

4 4.4 นิสิตมีความขยันและติดตามทำความ
เข้าใจ เนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

 36.7% 46.9%   

5 4.5 นิสิตมีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง 

12.2% 65.3% 16.3%   

6 4.6 นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าคิดกล้าแสดงออก 

 28.6% 55.1% 8.2%  

7 4.8 นิสิตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ 

30.6% 51.0% 18.4%   

 ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์      
1 5.1 อาจารย์มีความพร้อมและมีความรู้

ความสารถในหัวข้อที่สอน 
40.8% 42.9% 16.3%   

2 5.2 อาจารย์สามารถยกตัวอย่างการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน 

29.2% 50.0% 20.8%   

3 5.4 อาจารย์ยินดีตอบคำถามและให้
คำปรึกษาเมื่อนิสิตถามทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

36.7% 53.1% 10.2%   

4 5.5 อาจารย์สอดแทรกการมีคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นิสิต 

18.4% 55.1% 18.4%   
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
3.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 ในแต่ละด้านระดับใด 
 
ลำดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรฯ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

1 อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น 

26.5% 55.9% 17.6% - - 

2 อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ 

20.0% 45.7% 34.3% - - 

3 รับฟังความเห็นต่างและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆของสังคม 

22.9% 65.7% 11.4% - - 

4 คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

25.7% 65.7% 8.6% - - 

5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

20.0% 45.7% 34.3% - - 

6 บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อ
เข้าใจปัญหาการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม 

34.3% 57.1% 8.6% - - 

7 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

38.2% 55.9% 5.9% - - 

8 ตระหนักและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการ 

64.7% 26.5% 8.8% - - 
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3.2 ท่านคิดว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
แต่ละด้านระดับใด 
 
ลำดับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรฯ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

1  มีความรู้ คือ สามารถอธิบายความรู้วิชา
ด้านทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ 

46.1% 42.4% 11.4% - - 

2  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
คือ ตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

48.6% 48.6% 2.8% - - 

3 คิดและวิเคราะห์เป็น คือ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัย
ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
และทันโลก 

40.0% 48.6% 11.4% - - 

4  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ 
มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางการสื่อสาร
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

44.3% 44.3% 11.4% - - 

5  ประยุกต์และปฏิบัติงานได้ คือ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการดำเนินชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

48.7% 45.6% 4.7% - - 
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 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565 
 
4.1 นิสิตคิดว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบรวมสาขาวิชาเดียว คือ สาขารัฐศาสตร์ มีข้อดีอย่างไรบ้าง 
(โปรดแสดงความคิดเห็น) 

• สามารถเรียนรู้ในหลายๆด้านอย่างหลากหลาย ไม่เกิดการแยกกลุ่มการเรียน มีความเข้าใจร่วมกัน 

• สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย นิสิตผู้เรียนสามารถเลือกลงรายวิชาเสรีได้ตามความสนใจ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
เเค่วิชาเฉพาะของเอก 

• ได้รับความรู้ที่หลากหลายด้าน และสามารถไปต่อยอดและประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น 

• ทำให้นิสิตได้เข้าใจรัฐศาสตร์ทั้ง 3 สาขามากขึ้น และสามารถตัดสินใจเลือกเอกตามความสนใจทีหลังได้ 
สามารถเข้าถึงหลายวิชา แต่อาจจะไม่ได้ลงลึก แต่ยังพอที่จะนำความรู้ที่ได้รับเบื้องต้น ไปศึกษาค้นคว้าใน
หัวข้อที่สนใจเพ่ิมเติมได้ 

• ได้ศึกษาในหลายด้าน เลือกทดสอบศึกษาอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตนเองทราบว่าชอบอะไร มีหลักการที่เป็น
ของตัวเอง เป็นอิสระ ไม่บังคับความคิดของใคร 
1. การเรียนแบบรวมสาขาวิชาเดียวจะทำให้นิสิตทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละรายวิชาเหมือนกันทุกคน  
2. การเรียนรวมกันทุกเอก จะทำให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบระดับความรู้ความสามารถระหว่างเอกของนิสิต  
3. สามารถนำความรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตร์ แบบรวมสาขาวิชาเดียว มาปรับและบูรณาการความรู้ให้

สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกได้เพ่ิมมากข้ึน 

• สามารถเรียนรู้วิชาได้ทั้ง 3 เอก เพ่ือค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีความมุ่งมั่นได้มาก โดยที่ไม่เด่นด้านใดด้าน
หนึ่ง มีความรู้ครอบคลุมทุกเอก 

• ทำให้ นิสิตในสาขา สามารถได้รับความรู้ ในสิ่งที่ต่างๆ ที่เก่ียวกับรัฐศาสตร์ ได้อย่างครอบคลุม และสามารถ
นำความรู้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ 

• .ทำให้รู้พื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาเรียนอย่างไรบ้าง ทำให้เข้าใจถึงเรื่องการเมือง หน่วยงานต่างๆ หน้าที่ การ
ทำงานมากยิ่งข้ึน แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องจะเป็นการทำให้นิสิตไม่มีความถนัดเฉพาะด้าน เรียนทุกอย่างแต่ไม่เก่ง
ด้านใดเลย 

• ทำให้รู้ว่าถนัดสายใดและสามารถเลือกลงได้ในเทอมต่อไป ทุกคนที่อยู่ในสาขาได้เรียนในหลักสูตรเดียวกัน ไม่
เกิดความแบ่งเเยกเป็นเอก ทำให้เข้ากันง่ายมากกว่า 

• สามารถเลือกเรียนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาของปกครอง ir หรือ รปศ ก็สามารถเรียนได้หมด จึงทำให้
มีความรู้ครบถ้วน สามารถมีพ้ืนฐานความรู้กว้างขว้างเพ่ิมขึ้น บางวิชาที่อยากเรียนเพ่ิมต่างสาขาจะได้มีโอกาส
เพ่ิมมากข้ึน 

• หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตที่เป็นเป็นแบบรวมวิชาเดียว มีข้อดี คือ ผู้ที่เรียนสามารถดำเนินการเรียน ทุกเอกไป
ก่อน ทั้ง 3 เอก เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการ (ค้นหาตัวเอง) โดยผู้ที่เลือกเอกตอนสมัครเข้ามาตอนแรก
นั้นถ้าม่ีความสนใจก็สามารถเรียนไปตามเอกของตนเองที่เลือกมาในตอนเเรก ถ้าผู้เรียนหรือนิสติมีความ
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ต้องการที่จะเปลี่ยนเอกก็จะเป็นการดี ที่ตัวผู้เรียนเองนั้นมีสิทธิในการเลือกเอกที่ตนเองมีความถนัดยิ่งขึ้น 
และไม่ต้องมาเสียเวลาเพื่อซิ่วอีกครั้งเพ่ือที่จะเปลี่ยนเอก หรือว่าย้ายเอกในกรณ๊ของตัวผู้เรียนที่ต้องใช้เกรดใน
การยื่น ทั้งนี้ข้อเสนอแนะในการย้ายเอกเกิดข้ึนจริง ทางคณะอาจต้องมีการทดสอบในตัวของผู้เรียนเองเพ่ือที่
ดูความเหมาะสมของตัวผู้เรียนหรือไม่ ถ้าผู้เรียนไม่มีความเหมาะสมก็ไม่สามารถย้ายเอกได้ เป็นต้น 

• ได้เรียนรวมทุกเอกในปีการศึกษาที่ 1 ทำให้เรียนรู้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของเเต่ละวิชาเอกซ่ึงมีความ
เกี่ยวข้องกัน เนื้อหาในเเต่รายวิชาก็จะมีความเฉพาะด้านของวิชานั้นๆ 

• เเบบมีสาขาเดียวข้าพเจ้าคิดว่าจะได้เรียนรู้ถึงทุกสาขาวิชาเเละได้เรียนในหลายๆด้าน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ในเรื่องของรัฐศาสตร์อาจจะมีพ้ืนฐานของวิชาอ่ืนมาบ้างแต่ก็เป็นปรกติของการเรียนรัฐศาสตร์ ที่ต้องเรียนทั้ง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเบื่องต้น 

• เป็นข้อดีสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องการเรียนไปในทางไหน เพราะการรวมเป็นสาขาเดียวสามารถเรียนรู้
สาขาต่างๆได้ทั้งหมด 

• เป็นหลักสูตรที่ทำให้เกิดการวิเคราะห์ และเน้นการทำความเข้าใจต่อปรากฎการณ์มากกว่าการจำที่เป็น
กระบวนการวิธีการสอน ในการวางหลักสูตรที่ดีต่อการเรียนรู้ในสถาวการณ์ปัจจุบัน 

• เลือกเรียนได้หลากหลาย ตามความสนใจ ทำให้ได้ความรู้ครอบคลุมทุกสาขา แต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือนิสิต
เรียนและทำงานหนักข้ึน ซึ่งอาจส่งผลเสียให้แก่นิสิตบางกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการรับมือต่อความเครียด
และความกดดันได้ดีพอ 

• ทำให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย รอบด้าน ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาทุกประเด็นที่สนใจ การรู้จักกันมีมากกว่า 
เมื่อเรียนไปแล้วสามารถเลือกได้หากไม่ชอบเงื่อนไขแรก ทำให้เรียนรู้ในสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ 

• มีข้อดีคือการที่เด็กสามารถได้ความรู้ในเรื่องของการเมืองการปกครอง รปศ. และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้สามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเหมาะกับสาขาวิชาไหนมากกว่ากัน 

• ไม่ต้องแบ่งเรียกเเยกวิชาตามสาขา เราสามารถเลือกเรียนวิชาที่เราสนใจได้มากท่ีสุด ได้เข้าใจในหลายๆ
มุมมอง ของแต่ละวิชา 

• ได้ลองเรียนรู้เนื้อหาในทุกสาขาวิชา ทำให้ได้เรียนวิชาที่หลากหลายกว่าเเบบเเยก มีความเป็นหนึ่งเดียว 
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ทุกอย่างรวมกันไปหมด ทุกศาสตร์ได้เรียนรู้ทุกอย่างเก่ียวกับรัฐศาสตร์  

• ทำให้เรียนรู้ในสาขาอ่ืนๆไปด้วย เพื่อมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ หรือเป็นความรู้ทั่วไป
ได ้แต่ต้องระวังว่าเนื้อหาที่นิสิตจะได้รับการสอนจะกว้างมากจนเกินไป 

• ได้ความรู้ภาพกว้าง จะได้เรียนรู้พื้นฐานในหลากหลายวิชา มีองค์ความรู้ครบทั้ง 3 สาขา 
 
4.2 นิสิตคิดว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบแยก 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีข้อดีอย่างไรบ้าง(โปรดแสดงความคิดเห็น) 

• ข้อดีคือได้มุ่งเน้นสาขาวิชาที่ตนเองชอบและสนใจ สามารถเข้าใจในรายวิชาที่สนใจมากกว่า ทำให้เข้าใจถึง
วิชาเอกของตัวเองที่เรียน ทำให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงต่อการเรียนรู้ 



240 
 

 

• นิสิตจะได้มีความสามารถตามความสนใจ เพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน นิสิตได้รับความรู้ที่
เฉพาะเจาะจงเฉพาะเอก ทำให้ตัวผู้เรียนทราบถึงความถนัดเเละความชอบของตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดความ
มุ่งม่ันในสายงาน ไม่ไขว้เขวหรือเกิดความสับสนในรายวิชาที่เรียน เพราะการเรียนโดยเลือกวิชาเอกเฉพาะ 
ลักษณะของรายวิชาต่างๆ นั้น มีความต่อเนื่องเเละเชื่อมโยงกันได้ 

• สามารถได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีการพัฒนาด้านเนื้อหา การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ที่มีความสำคัญเพ่ิมเติม
มากขึ้น ตามความต้องการหรือความถนัดความชอบของแต่ละสาขา ที่มีความเเตกต่างกันออกไป 

• เหมาะสำหรับนิสิตที่มีเป้าหมายชัดเจน ว่าสนใจด้านใด ใน 3 วิชาเอกมากท่ีสุด การเลือกวิชาเอกท่ีชอบ และ
ได้เรียนแบบเจาะลึกลงไป จะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดในวันข้างหน้าเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้
ดีกว่าการเรียนรวมสาขาวิชาเดียว 

• ได้ศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจจริงๆ ทำให้สร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้มากขึ้น แบ่งแยกชัดเจนง่ายต่อความ
เข้าใจและเนื้อห่ในการเรียนแบบเป็นหลักสูตรของแต่ละวิชาเอก 1. แต่ละรายวิชามีการให้ความรู้ที่เจาะลึก
รายละเอียดมากกว่า 2. ความเหมาะสมของการเรียนการสอนในกลุ่มคนจำนวนไม่มากเกินไป ทำให้นิสิตมีสมาธิ
และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากกว่าแบบเรียนรวม 

• มีความเจาะจงเนื้อหาในแต่ละเอกอย่างละเอียด โดยจะได้ความรู้ที่เหมาะกับที่ต้องการเรียนรู้ และมีความตั้งใจที่
จะเข้าเอกนั้นๆ ทำให้ นิสิตสามารถเข้าใจ และเข้าถึงในแต่ละสาขาวิชาเอก ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และมี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

• ทำให้ไม่เสียเวลาเรียนรวม และเรียนเจาะจงได้ เป็นการเรียนที่ตรงสายตามความชอบ ความถนัดของแต่ละบุคคล 
เพราะหากเป็นการรวม บางคนจะไม่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ สังเกตจากเพ่ือนที่มีการย้ายเอก เพราะต้องการไป
เรียนในเอกที่ตนชอบมากกว่า และคิดว่าการแบ่งเป็นเอกน่าจะตอบสนองต่อผู้เรียกมากกว่า 

• สามารถเลือกเรียนไปในทางทีเราถนัดได้โดยเฉพาะ เพราะมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเอกนั้นอยู่แล้วจึงทำให้นิสิตมี
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จะชัดเจนกับความถนัดและอาชีพที่ต้องการ 

• ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้เรียนในเอกท่ีตนเองเลือกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งไม่ต้องไปพบเจอกับวิชาเอกอ่ืนๆ เช่นกัน แต่
ข้อเสียก็คือในการทำงานไม่ว่างานเอกหรืองานต่างๆที่รวมตัวกันของทางภาควิชา ผู้เรียนเองเวลาทำกิจกรรมก็อาจ
เกิดความไม่เข้าใจกันในการทำงานต่างๆ เนื่องจากนิสิตต่างเอกไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกัน 
หรือเรียนด้วยกันจึงเป็นข้อเสียของการแยก 3 วิชาเอก 

• ทำให้ผู้ศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดตามเอกที่ตนเองสนใจ และเลือกสายงานตามที่ผู้เรียนสนใจ ในการเเยก
สาขาวิชาเอกทำให้ได้ศึกษา ทำความเข้าใจในเนื้อหาเฉพาะด้านของเเต่ละเอก 

• เเบบเเยก 3 สาขา ข้าพเจ้าคิดว่ามีข้อดีตรงที่ว่า นิสิตสามารถเลือกตรงสายของตนเองที่ตั้งใจจะเข้าเรียนไว้ตั้งเเต่
แรกเริ่ม เเละเรียนสาขาท่ีตนถนัด  

• นิสิตสามารถเลือกท่ีจะเข้าเรียนสาขาไหน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความชอบที่เหมือนกัน ทุกคนต่างมีความชอบ
ที่แตกต่างกันไป จึงเป็นผลดีที่มีการแยกออกเป็นสาขา 



241 
 

 

• เป็นการเจาะจงเป้าหมายของนิสิตว่าจะไปเรียนในทิศทางใด เป็นประโยชน์ที่นิสิตจะมีความรู้ความถนัดที่เจาะจง 
โดยส่วนตัวชอบการแยกสาขา เนื่องจากรู้ว่าสิ่งที่จะเรียนมุ่งเน้นอะไร อีกท้ังยังเป็นความชอบส่วนตัว 

• ทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ควรแยกตั้งแต่ปี 1เพ่ือให้ได้เรียนวิชาในเอกนั้นเฉพาะไปเลย
ทั้ง 2เทอม และมีกฎเกณฑ์ที่สามารถย้ายเอก หรือ เข้าปี1 ใหม่ได้ง่ายขึ้น เพราะการทำเช่นนี้เหมือนเป็นการได้
เรียนจริงๆ รู้ตัวเองจริง และผู้เรียนต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้เรียนเลือก เพราะปัจจุบันเรียนแบบนี้ เรียนรวมในปี1 
วัดผลแท้จริงอะไรไม่ได้ว่าตนเองชอบหรือไม่ 

• มีจุดมุ่งหมายทางสายอาชีพชัดเจน และมีความรู้ในสาขาวิชาเอกนั้นๆ อย่างลึกซ้ึงมากข้ึน ทำให้เข้าใจในศาสตร์ที่
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

• ได้เลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ บางคนถนัดไม่เหมือนกัน ถ้าสามารถแยกเป็นเอกได้จะดีกว่า มีความชัดเจน 
เจาะลึก ทำให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดการแบ่งงานดีสามารถแยกเป็นส่วน และมุ่งมั่นได้เต็มที่หาก
มั่นใจ ทำให้สนุกกับการเรียนมากขึ้น เพราะได้เรียนในสาขาวิชาเอกท่ีชอบและถนัดมากที่สุด 

• สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาของด้านนั้นๆอย่างเจาะลึก ไม่เป็นการรับเนื้อหามากไปจนสับสน ตรงต่อความต้องการ
ของนิสิตจริงๆในกรณีท่ีผู้เรียนรู้ความชอบและความต้องการของตัวเองก่อนแล้ว 

• การเรียนไม่ยุ่งยากสามารถเรียนได้ตรงกับสายที่เราเลือก ความรู้และรายวิชาที่อาจารย์สอนแต่ละท่านก็สามารถท่ี
จะเจาะลึกลงไปในเนื้อหาได้มากข้ึน และทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองเลือก เป็นแบบเจาะจงตาม 
สาขาที่เรียนโดยแล้วแต่ความถนัดของผู้ศึกษาว่าสนใจในด้านไหน 

• ได้เรียนในสาขาที่ชอบแบบเจาะลึก ดีกว่าเรียนรวมเพราะ เเบบเเยกทำให้ได้เรียนวิชาที่ตรงเอกของตัวเอง เรียนใน
สิ่งที่สนใจเเละถนัดมากกว่า ง่ายต่อการที่นิสิตด้วยกันเองจะสามารถเข้าถึงกันเองโดยไม่มีสภาวะแปลกแยก ไม่มี
การแบ่งกันตามระดับความเก่งของเด็กแต่ละวิชาเอก 

• ได้แบ่งศาสตร์แต่ออกชัดเจนว่าแต่ล่ะศาสตร์มีความแตกต่างกันออกไป ทำให้เรียนรู้หลักสูตรเฉพาะของสาขานั้นๆ 
ซึ่งทำให้ชำนาญไปด้านใดด้านหนึ่ง นิสิตได้เรียนในส่วนที่ตนเองสนใจเเละได้เข้าใจต่อเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจง 

• สามารถเรียนรู้ได้ตรงประเด็นในรายวิชาที่ชอบและมีจำนวนนิสิตในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่เยอะเกินไป 
 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
5.1 ท่านคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย เช่น หนังสือ, คอมพิวเตอร์, 
ห้องปฏิบัติการ มีเพียงพอหรือไม่ 

รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
เพียงพอ 18 36.7 
ไมเ่พียงพอ 31 63.3 

รวม 49 100.00 
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ตาราง 5.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย เช่น 
หนังสือ ,คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,อุปกรณ์ ตอบว่า มีไม่เพียงพอ มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  และตอบ
เพียงพอ มีจำนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.7  
 
5.2 นิสิตคิดว่าเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2560 นิสิตจะสามารถมีงานทำหรือไม่ 

รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
มีงานทำ 18 36.7 
ไม่มีงานทำ 
ไม่แน่ใจ 

5 
26 

10.2 
53.1 

รวม 49 100 
ตาราง 5.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเมื่อนิสิตจบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีงานทำได้มากท่ีสุด มีจำนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 
53.1  รองลงมา คือ คิดว่ามีงานทำ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ ไม่มีงานทำ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.2 ทั้งนี้เนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
 
5.3 ท่านมีความประสงค์จะทำงานในด้านใด (โปรดเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ต้องการ) 

ลำดับที่ ประเภทของงาน จำนวน(คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

ราชการ 
เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

25 
18 
17 
16 
4 

51.0 
36.7 
34.7 
32.7 
8.2 

รวม 49 100 
 

ตาราง 5.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์จะทำงานในด้านใด ลำดับแรกที่นิสิตมีความประสงค์
ที่จะทำงานมากที่สุด คือ ราชการ มีจำนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.0 ลำดับที่ 2 คือ เอกชน มีจำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.7 ลำดับที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ลำดับที่ 4คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
มีจำนวน 16 คิดเป็นร้อยละ 32.7 และลำดับสุดท้าย คือ งานประเภทอื่นๆ ได้แก่ ศึกษาต่อ และไม่แน่ใจ จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.2 
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5.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือที่จะทำให้นิสิตที่จบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้
ชีวิตในอนาคต 

• ประสงค์ให้เพ่ิมหลักสูตรที่สามารถใช้ได้จริง ที่ไม่ใช่เก่งแค่ในตำรา หรือทฤษฎี  

• เพ่ือให้นิสิตได้ทราบ เเละสามารถนำผลลัพธ์จากการทำงานส่งในรายวิชาต่าง ๆ ไปพัฒนาตนเองหรือรู้ถึง
จุดอ่อนจุดแข็ง ผู้สอนควรบอกคะแนนงานนั้นทุกครั้ง ทั้งงานกลุ่มเเละงานเดี่ยว รวมไปถึงควรตอบกลับความ
คิดเห็น/ข้อดี/ข้อควรปรับปรุง ของงานให้กับนิสิตได้ทราบ 

• ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย เช่น หนังสือ ,คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,
อุปกรณ์ต่างๆ ควรมีความสอดคล้องกับค่าเทอม หนังสือ ควรมีเล่มใหม่ๆ เข้ามา และมีจำนวนเพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิต 

. 

• คิดว่าการรวมสายนั้นสะดวกในการเรียนการสอน ทั้งต่ออาจารย์ และอาจจะสะดวกต่อตัวนิสิตด้วย แต่ไม่เห็น
ด้วยเท่าไหร่นักสำหรับการรวมสาย เพราะจำนวนผู้เรียนในห้องค่อนข้างเยอะ แม้จะมีวิชาเสรีก็ตาม แต่รู้สึก
ว่าการเรียนอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับการจัดแบ่งตามเอก 

• เห็นด้วยกับการนำวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาศึกษาในชั้นปีที่ 3 

• อยากให้ทางภาควิชาพิจารณาเรื่องการฝึกสหกิจในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ควรมีแนวทางให้เลือกว่า
อยากจะออกฝึกสหกิจหรือทำ Project แทน 

• อาจารย์บางท่านควรใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการสอนมากกว่านี้ 
 
 

จัดทำโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายงานสรุปผลความคิดเห็นของศิษย์เก่าต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยศิษย์เก่า มี
วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว (ศิษย์เก่า) ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยใช้ google form เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 
16 -20 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 35 คน คิดเป็น ผลสรุปของข้อมูลเป็นดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
 
ตางราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 21 60.00 
หญิง 14 40.00 

รวม 35 100.00 
ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด มีจำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 60 และเพศ

หญิง มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 ในแต่ละด้านระดับใด 
 
ลำดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรฯ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

1 อธิบายความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เบื้องต้น 

34.3% 57.1% 8.6% - - 

2 อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ 

26.5% 64.7% 8.8% - - 

3 รับฟังความเห็นต่างและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆของสังคม 

38.2% 55.9% 5.9% - - 
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ลำดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรฯ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

4 คิดวิเคราะห์และเขียนประเด็นทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

26.5% 55.9% 17.6% - - 

5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

20.0% 45.7% 34.3% - - 

6 บูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อ
เข้าใจปัญหาการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม 

22.9% 65.7% 11.4% - - 

7 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

37.1% 54.3% 8.6% - - 

8 ตระหนักและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการ 

25.7% 65.7% 8.6% - - 

 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมเนื้อหาสาระกฎหมายที่เกี่ยวกับงานราชการ 
 
2.2 ท่านคิดว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
แต่ละด้านระดับใด 
 
ลำดับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรฯ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

1  มีความรู้ คือ สามารถอธิบายความรู้วิชา
ด้านทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ 

37.1% 51.4% 11.4% - - 

2  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
คือ ตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

48.6% 48.6% 2.8% - - 
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ลำดับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรฯ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด 

3 คิดและวิเคราะห์เป็น คือ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัย
ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
และทันโลก 

40.0% 48.6% 11.4% - - 

4  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ 
มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางการสื่อสาร
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

34.3% 54.3% 11.4% - - 

5  ประยุกต์และปฏิบัติงานได้ คือ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการดำเนินชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

45.7% 48.6% 4.7% - - 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ เน้นการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆแบบองค์รวมและส่งเสริมบทบาทนักศึกษาให้มี
ความตื่นรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง รวมถึงการมุ่งเน้นให้นิสิตมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก ทันเทคโนโลยีเข้าใจ
สังคมไทย 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565 
 
3.1 นิสิตคิดว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบรวมสาขาวิชาเดียว คือ สาขารัฐศาสตร์ มีข้อดีอย่างไรบ้าง(โปรด
แสดงความคิดเห็น) 

• สามารถบูรณาการ กับสภาพความเป็นอยู่สังคมปัจจุบัน ได้อย่างสมบูรณ์ และได้ศึกษาถึงหลักวิชารัฐศาสตร์
ในทุกมิติอย่างแท้จริง 

• สามารถมีความรู้ความสามารถได้อย่างรอบทิศครบถ้วน แล้วนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างรอบด้าน นิสิต
มีความรู้ที่หลากหลาย รอบด้าน ครอบคลุมทุกกระบวนวิชาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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• ได้เรียนรู้ภาพรวมขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์  สามารถมีความรู้พ้ืนฐานที่รอบรู้ 

• ทำให้เรียนรู้รัฐศาสตร์ได้ครบทุกแขนง ทั้ง IR การเมืองการปกครอง และรัฐประศาสนศาสตร์ 

• ทำให้คนที่ชอบเรียนเนื้อหารัฐศาตร์อย่างเดียว ได้เรียนอย่างเต็มที่ เนื้อหาที่สอนตรงจุดและเข้มข้นครบถ้วน 

• สามารถปรับใช้ในสายงานได้หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสาขา 

• นักศึกษารู้จัก และเข้าใจหัวใจหลักของแต่ละสาขา ทำให้รอบรู้มากกว่าเรียนแบบแยกสาขา 

• นิสิตสามารถเรียนรู้ และได้รับองค์ความรู้โดยรวม และมองเห็นภาพรวมของรัฐศาสตร์ โดยสามารถเชื่อมโยง
เอาแต่ละสาขามา อธิบายได้ในเบื้องต้น นิสิตสามารถเลือกศึกษาในวิชาของแต่ละสาขาท่ีตนสนใจได้ จึงเกิด
ความเป็น พหุ หรือ ความหลากหลายในหนึ่งสาขา และอาจนำไปสู่ การเกิดขึ้นของแนวทางการศึกษา
รัฐศาสตร์ในรูปแบบใหม่ แต่ในทางกลับกัน อาจส่งผลให้นิสิต จำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนลึกเพ่ือให้เกิด
ความชำนาญ หรือ ความรู้ในเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการเรียน หรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้น และ
อาจส่งผลกระทบในเรื่องของ ชื่อปริญญาที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติ ในการรับสมัครทั้งในเรื่องการศึกษา การ
สมัครงาน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ถูกกำหนด จากหน่วยงาน แม้ในทรานสคริป จะมีรายวิชาที่เลือกเรียน
เกี่ยวข้อง หรือสายตรง ซึ่งอาจเป็นการลดการได้รับโอกาสของนิสิตต่อไปในอนาคต 

• ทำให้นิสิตมีองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เนื่องจากได้ศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ การเมือง
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ความสามารถไป
ใช้ในการทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพมากกว่า 

• เมื่อศึกษาจบสามารถทำงานข้ามสายได้โดยที่อาจไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเรียนเอกไหนมา เพราะหาเขียนว่าสาขา
รัฐศาสตร์นั้นจะครอบคลุมมากกว่าการแยกเอก 

• สามารถรวมนิสิตให้เป็นหนึ่งเดียวได้ มีความสามัคคี รู้จักมิตรภาพ ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งเรื่องเรียน การทำงานกลุ่ม หรือการทำกิจกรรมต่างๆ การเรียนแบบรวมจะทำให้นิสิตผูกสัมพันธไมตรี ไม่
แบ่งแยกวิชาเอก ไม่แบ่งแยกเพ่ือน เวลาเรียนรวมกันจะทำให้นิสิตมีทักษะทางสังคมมากกว่า 

• มีองค์ความรู้หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ถือเป็นการผสานองค์ความรู้ด้านต่างๆ
เอาไว้ด้วยกันซึ่งจะส่งผลดีกับนิสิตผู้เรียนมีความคิดไม่เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเกินไป 

• นิสิตมีความคิดเห็นว่าเเบบรวมสาขาวิชาเดียวนั้นทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาหลากหลายแขนงเเละเข้าใจ
ทฤษฎีที่หลากหลายมากขึ้นในเเต่ละ3สาขาวิชาเอก จะได้มีเเนวคิดการวิเคราะห์งานในหลายรูปแบบ ส่งผล
ต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้นทำให้ตนเองมีความรู้สามารถนำสิ่งที่เราเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานอนาคตเเละ
สามารถอธิบายสภาพเเวดล้อม สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ เเละการเมืองในชีวิตประจำวันได้ 

• เปิดกว้างในการลงเรียนวิชาเลือกเอกที่สนใจในแต่ละเทอม ทำให้นิสิตมองเห็นภาพรวมของหลักสูตร และมี
ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและกว้างขวาง สามารถนำมาบูรณณาการร่วมกันได้ 

• ทำให้นิสิต มีความรู้ทุกสาขาวิชาของรัฐศาสตร์ มีพ้ืนฐานความรู้ ของทุกสาขาวิชา 
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• ความหลากหลายของวิชาการ สามารถนำไปต่อยอดในระดับสูงได้อยู่แล้ว หากนิสิตมีความสนใจ 
           ทำให้มีความรู้กว้างรอบด้านในทางรัฐศาสตร์ 

• สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆแขนงวิชาความรู้ ทั้งในด้านของระบบการเมืองไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยังรวม
ไปถึงการพัฒนาประเทศในระบบย่อย 

• นิสิตจะได้รับองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ อย่างรอบด้าน สามารถเห็นมุมมองแห่งความหลากหลายที่มี แต่หาก
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนสอนที่เป็นวิชาเฉพาะเชิงลึก จักเป็นการดีต่อการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

• นิสิตสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองชอบได้ และสามารถวางแผนจัดการองค์ความรู้ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ทำให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงได้เรียนทุกสาขาของรัฐศาสตร์ในภาพรวม 

 
3.2 นิสิตคิดว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบแยก 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสน
ศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีข้อดีอย่างไรบ้าง(โปรดแสดงความคิดเห็น)  

• ได้เรียนรู้วิชาเอกที่สนใจ แบบเฉพาะเจาะจงลงไป 

• เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีแสดงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของนิสิตที่จบการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพิจารณา
ของนายจ้างในการเลือกคนเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถที่องค์กรต้องการ เชื่อมสถานการณ์ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน 

• ได้รับองค์ความรู้แบบรายละเอียดในแต่ละสาขาวิขา มีความเชียวชาญเฉพาะเชิงลึก 

• นิสิตได้เรียนเอกท่ีตนเองมีความสนใจ หรือถนัด ได้อย่างเต็มที่และลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

• ทำให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมององค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ และบริบทที่หลากหลาย เกิดความไม่น่าเบื่อ และ
สามารถเรียนรู้ว่าตนเองชอบในทิศทางใด 

• มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ส่งผลดีต่อนิสิตที่วางแนวทางในการศึกษาต่อ 

• ทำให้นักศึกษาเข้าใจศาสตร์ของแต่ละสาขาอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ ความเข้าใจ แต่ละสาขามากยิ่งขึ้น 

• นิสิตสามารถเลือกเรียนในสาขาท่ีคนชอบ และเกิดความชัดเจน รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกจน
เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปใช้ และต่อยอดได้ ในเรื่องการเรียน หรือการประกอบอาชีพ แต่ในทาง
กลับกัน หากนิสิตเลือกสาจาวิชาแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อไปได้ด้วยเหตุ ต้องการเปลี่ยนสาขา เรียนไม่ไหว 
หรือสาขาที่เลือกไม่ตรงกับความต้องการ หลังจากได้เลือก อาจจะทำให้ต้องเลือกท่ีจะเปลี่ยนสาขาซ่ึง ทาง
คณะหรือ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ รองรับ ให้ชัดเจน 

• ทำให้นิสิตมีความรู้ในสาขาวิชาเอกในด้านใดด้านหนึ่ง อย่างลึกซึ้งทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น อย่าง
ท่องแท้ 

• สามารถลงลึกในแต่ล่ะสาขา แบ่งเเยกเป็นความถนัดเฉพาะด้านอย่างชัดเจน โดยที่ในอนาคตจะได้ไม่ต้องไป
แย่งตำแหน่งกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ตามสาขาท่ีต้องการ 
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• การแบ่งแยกสาขาทำให้รายวิชาที่เรียนเป็นไปตามสาขาที่เลือก มุ่งเน้นไปทางศาสตร์นั้นๆ และได้รับความรู้
ตรงสาขา เมื่อจบการศึกษา จะได้รับความรู้แน่นและสามารถไปประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขาที่เลือก
มากกว่า 

• ทำให้มี/เพ่ิมทางเลือกในการศึกษาในสิ่งที่ชอบหรือถนัด และมีทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

• ทำให้การศึกษาในเรื่องนั้นๆเข้าใจต่อตัวผู้เรียนมากข้ึน ข้อเสียคือสถานการณ์ปัจจุบันการที่รู้เพียงด้านเดียว
นั้นไม่เพียงพอต้องเรียนรู้ให้รอบด้าน 

• นิสิตมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เลือกเรียนมากกว่าแบบรวมสาขาวิชาเดียว 

• นิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรียนเเบบเเยก 3 สาขาวิชานั้นเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก เพราะเป็นความถนัดเเละความชอบส่วนบุคคลที่ต้องการเรียน
ของเเต่ละบุคคล ทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองชอบมากยิ่งขึ้น 

• มีความเป็นเฉพาะทาง มีทางเลือกให้แก่ผู้เรียนที่สนใจในแต่ละด้าน ทำให้นิสิตสามารถเลือกแนวทางใน
การศึกษาในแต่ละด้านได้อย่างถ่องแท้ และตรงตามความต้องการและความสามารถของตัวเอง 

• ทำให้นิสิตมีทางเลือก เนื่องจากบางคนอาจมีความสนใจในสาขาวิชาเอกแตกต่างกัน ถ้าใครสนใจด้านไหนทำ
ให้สามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านที่ตนสนใจได้ 

• มีความรู้เฉพาะด้าน ทำให้นิสิตได้ทราบความสนใจของตน แล้วมุ่งไปในเส้นทางดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น 

• ทำให้นิสิตเกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดีที่สุด อีกท้ังสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาของนิสิตเองว่าจะเรียนสาขาใดที่เหมาะสมกับตนเองตามความถนัดและความชอบส่วนบุคคล 

• นิสิต สามารถเข้าใจแก่นสารของสาขาวิชาเอกได้อย่างถ่องแท้ ครบท้วน และเป็นประโยชน์ในการนำไป
ประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

• นิสิตได้เรียนรู้ในสาขาวิชาเอกของตนได้อย่างถ่องแท้และละเอียดลึกซ้ึง สามารถทำความเข้าใจได้ลึกซ้ึง มี
ความจำเพาะเจาะจง มากกว่ารวมสาขา 

• ทำให้มีความสามารถเฉพาะด้านซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนได้ชัดเจน ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาเอกเฉพาะได้อย่าง
ละเอียด 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 4.1 ท่านคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย เช่น หนังสือ, คอมพิวเตอร์, 
      ห้องปฏิบัติการ มีเพียงพอหรือไม่ 

รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
เพียงพอ 20 57.10 
ไมเ่พียงพอ 15 42.90 

รวม 35 100.00 
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ตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย เช่น 
หนังสือ ,คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,อุปกรณ ์ตอบเพียงพอมาก มีจำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.10  และตอบว่า 
มีไม่เพียงพอ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 

 
4.2 ท่านคิดว่าเมื่อนิสิตจบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตจะ
สามารถมีงานทำหรือไม่ 

รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
มีงานทำ 32 91.4 
ไม่มีงานทำ 
ไม่แน่ใจ 

- 
3 

- 
8.6 

รวม 35 100 
ตาราง 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเมื่อนิสิตจบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตจะสามารถมีงานทำได้มากท่ีสุด มีจำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.4  และ
ตอบว่า ไม่แน่ใจ จำนวน 3 คนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยที่ไม่มีใครตอบว่า ไม่มีงานทำเลย 
 
4.3 ท่านมีความประสงค์จะทำงานในด้านใด (โปรดเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ต้องการ ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 5) 

ลำดับที่ ประเภทของงาน จำนวน(คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

ราชการ 
เอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

20 
15 
13 
12 
3 

57.14 
42.85 
37.14 
34.28 
8.57 

รวม 35 100 
ตาราง 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์จะทำงานในด้านใด ลำดับแรกที่นิสิตมีความประสงค์

ที่จะทำงานมากที่สุด คือ ราชการ มีจำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14 ลำดับที่ 2 คือ เอกชน มีจำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.85 ลำดับที่ 3 คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 13 คิดเป็นร้อยละ 37.14 ลำดับที่ 4 คือ รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28  และลำดับสุดท้าย คือ งานประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ความสนใจในทางการเมือง 
ทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และไม่แน่ใจ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 
 
4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือที่จะทำให้นิสิตที่จบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงานและการ
ใช้ชีวิตในอนาคต 

• การมีความรู้ในรัฐศาสตร์ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมา แต่นำวิชารัฐศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันนั้นสำคัญ เราปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน หรือองค์กร ที่เราทำงานได้ 
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• มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี เพ่ิมเติมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ 

• นิสิตเก็บเก่ียวความรู้ที่เรียนมาให้ได้มากท่ีสุด และที่สำคัญต้องรู้จักวิธีใช้ความรู้ที่ได้มาด้วย แก่ตนเองและ
สังคม เพราะรัฐศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายบริบทในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
หมายถึงมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าประชาชนทั่วไป หากรู้วิธีประยุกต์ใช้กับสภาวะแวดล้อมได้ การทำงานและชีวิต
ตนเองในอนาคตจะประสบผลสำเร็จ 

• สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน ฯลฯ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น 
หลักสูตรการเรียนรู้ ก็ควรต้องปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน (ต้องคิดนอกกรอบบ้าง)  

• การฝึกงาน อันนี้โคตรสำคัญ เหมือนเป็นด่านหน้าทดสอบว่าเมื่อคุณจบไปแล้ว คุณจะก้าวออกไปใช้ชีวิตใน
การทำงานเส้นทางไหน (ส่วนใหญ่นักศึกษาเลือกที่ฝึกงานเอง อาจจารย์ที่ปรึกษาเพียงแค่แนะนำ) ปัญหาอยู่
ที่ว่า นักศึกษาบางคน ก็ยังงง/สับสนว่าอยากไปฝึกงานที่ไหน จะไปตามเพ่ือนหรือไปฝึกที่คิดว่าฝึกสบายๆ 
แล้วจบง่ายๆเพียงเท่านั้นพอ ดังนั้นอยากให้ทางคณะ/สาขาให้ความสำคัญกับการฝึกงานให้มากๆ คือ ฝึกแล้ว
ได้อะไร จบไปแล้วมีโอกาสต่อยอดได้หรือไม่ ที่ไหนควรไป/ไม่ควรไป รวมถึงถ้าอยากมีอาชีพแบบนี้ควรจะไป
ฝึกงานที่ไหน เพราะนักศึกษาหลายคนไม่เคยคิดถึงว่า การจบไปแล้วชีวิตที่อยู่ตรงข้างหน้ามันไม่ได้ง่ายหรือ
สบายเหมือนท่ีพวกเขาอยู่ในรั้วมหาลัยแห่งนี้ ทุกอย่างคือของจริง (อาจจะเอารุ่นพ่ีหลายๆท่านมาแนะนำ อย่า
ยึดติดแต่คนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น อาจนำรุ่นพ่ีที่ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ เรียนไม่เก่ง เอาชีวิต
เกือบไม่จบ แต่ท้ายที่สุดเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้มาแนะแนวบ้าง )*จงคิดนอกกรอบบ้าง ตัวอย่างมีค่า
มากกว่าคำสอน* **ผมอาจเรียนไม่เก่ง พูดไม่เก่ง ทำอะไรไม่เก่งเหมือนเพ่ือนเขา แต่เชื่อเถอะถ้าผมทำได้ คุณ
ก็ต้องทำได้** 

• การปลูกฝังให้นิติเอาจริงเอาจังกับชีวิต มีการวางแผน และมีทัศนคติที่ดี เข้าใจสังคม เข้าใจชีวิตส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เปิดให้นิสิต ได้เสนอความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการกำหนด การเรียนการสอน โดยไม่ใช่
การชี้นำ หรือ เป็นการบอกว่าสิ่งใด ถูกต้อง หรือ ผิด ตามกรอบจนมากเกินไป พร้อมส่งเสริมในเรื่องของ การ
ใช้ การอ่านภาษาที่ 3 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะปัญหาพื้นฐานคือ การอ่าน การตีความ ในการอ่าน
บทความ ภาษาอังกฤษ 

• ต้องสร้างเวทีในการลองปฏิบัติ ในทุกวิชา การเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของการ
เคารพซึ่งกันและกัน 

• ควรให้นิสิตเรียนแบบรวมกันในปี1 แล้วปี 2 ค่อยเลือกวิชาเอก ซึ่งจะทำให้นิสิตได้รู้จักการเรียนรัฐศาสตร์ทั้ง
สามเอก สามารถเลือกเรียนตามวิชาเอกท่ีสนใจจริงๆ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งสามวิชาเอกจริงๆ การได้เสมือนทดลองเรียนจะทำให้นิสิตมีความรู้ในเบื้องต้น 
และสามารถรู้ตัวเองว่าควรเรียนไปทางวิชาเอกไหน ที่สำคัญการเรียนรวมกันในปีแรกจะทำให้นิสิตมีทักษะ
ทางสังคมมากขึ้น เกิดการทำงานร่วมกันไม่แบ่งแยกเอก สามัคคีกัน เกิดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมและ
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สังคมร่วมกัน ทุกคนรู้จักกัน ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ก การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การรับผิดชอบร่วมกัน 

• ศึกษาความรู้ตามหลักวิชาการคู่ไปกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม หมั่นศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเสมอในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด เเละตั้งเป้าหมายชีวิตตนเองในอนาคตข้างหน้า 

• มีเป้าหมายในชีวิต เปิดกว้างกับการเรยีนรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัวต่างๆ ทีนอกเหนือจากในบทเรียน 
และท่ีอาจารย์สอน 

• การสอนให้มองโลก ในทุกๆระดับสถานการณ์ ไม่ว่าจะใหญ่ระดับกระแสโลกหรือเล็กระดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน อย่างมี critical thinking สามารถเห็นปัจจัยในสถานการณ์นั้นๆ และสามารถตัดสินใจ ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

• เรียนให้สนุกเถิดแล้วจะเกิดผล เรียนรู้โลกจริง หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

• ควรมีการสอดแทรกทักษะ/ความรู้/โปรแกรม/คอส ที่จำเป็นในการเข้าสังคม การดำรงชีวิตมีความมุ่งมั่นใน
จุดหมายของชีวิตในอนาคต 

 
 
 

จัดทำโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก จ 
 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
   



255 
 

 



256 
 

 



257 
 

 



258 
 

 



259 
 

 



260 
 

 



261 
 

 



262 
 

 



263 
 

 

 



264 
 

 

 

 

 



265 
 

 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560 

 

 



266 
 

 

 

 

 



267 
 

 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 

 



268 
 

 



269 
 

 

 
 
 



270 
 

 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 



271 
 

 



272 
 

 



273 
 

 



274 
 

 



275 
 

 



276 
 

 



277 
 

 



278 
 

 



279 
 

 

 

 


