คํานํา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 นี้ เกิดจากความรวมมือระหวาง
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและคณะกรรมการวิ พ ากษ ห ลั ก สู ตร พั ฒ นาขึ้ น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายใตการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ผานมา
มี การผลิตบัณฑิตที่มี องคความรูทางดานรัฐศาสตร อั นประกอบดวย ดานการเมื องในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และในระดับสากลในมิติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
การเรียนการสอนที่ ผานมาบั ณฑิตที่สํ าเร็จการศึก ษาทางดานรัฐศาสตร เปนบุ คลากรที่ มีศักยภาพและ
ประกอบอาชีพครอบคลุมอยางนอย 4 ดาน ประกอบดวย ภาครัฐ (Government Officials) ภาคเอกชน (Private
Officials) องคกรไมแสวงกําไร (Non-Government Organization, (NGOs) งานอิสระ (Freelance) อาทิ นักคิด
นักวางแผน นักเขียน นักวิจัยอิสระ ที่ปรึกษา นักจิตวิทยา ความสามารถในการวิเคราะห และนักเจรจาไกลเกลี่ย
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ หลักสูตรฯ รวมกับคณะกรรมการฯ ไดปรับปรุง ดังนี้
1. ปรัชญาของหลักสูตรขึ้นใหม ไดแก “หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตเปนนักรัฐศาสตรสมัยใหม
บนฐานคิดของ “นักปฏิบัตกิ าร ทางสังคม (Social Operator)” ที่มีความรอบรูและมีความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ใชวิธีสหวิทยาการแบบขามศาสตร (Interdisciplinary) บูรณาการองคความรูสูกิจการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล”
2. ปรั บ รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ประกอบด ว ย กลุ ม วิ ช าด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม, กลุมวิชาการนําความรูสูสากล, กลุมวิชาความอดทน และกลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
3. เพิ่มเติมและปรับปรุงรายวิชาในกลุม วิชาเอก 2 รายวิชาใหม ไดแก 1) 2222422 ระบบการบริหาร
จัดการ และ 2) 2223422 ศาสตรพระราชาวาดวยการเมืองและการปกครอง
และวิ ช าเลื อ กของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญาที่ ป รั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม จํ า นวน 6 รายวิ ช า ได แ ก
1) 2223110 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภาคตะวันออก 2) 2223113 การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต 3) 2223114 ผูประกอบการทองถิ่น และวิสาหกิจชุมชน 4) 2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิ จ
และการเมืองไทย 5) 2224465 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร 6) 2224466 สิทธิมนุษยชนและความ
มั่นคงของมนุษย
การพั ฒนาหลั ก สู ตรรัฐศาสตรบั ณ ฑิ ตในรอบนี้ ยั งมี คงมี ค วามมุง หวั งเพื่ อสร างบั ณ ฑิ ตที่ มี ค วามรอบรู
มี ศั ก ยภาพ มี ค วามสามารถในการเป น นั ก ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ท า มกลาง
การเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลไดอยางมีคุณภาพตอไป
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ
ข อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏรํ าไพพรรณี ว าด วย การจั ดการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ข อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏรํ าไพพรรณี ว าด วย การจั ดการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย สหกิจศึกษา
พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการ
เรี ย นจากการศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เข า สู ก ารศึ ก ษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560

หนา
(1)
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1
6
10
38
63
66
67
71
72
84
107
118
121
122
137
140
147

(3)

สารบัญ (ตอ)
หนา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการ 153
เรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสห
กิ จ ศึ กษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศหรื อ หน ว ยงานต า งประเทศหรื อ สถาน
ประกอบการตางประเทศ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการ 156
เรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการ 160
เรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 163
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชา 166
ศึกษาทั่วไปสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2560
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตร 170
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559 กั บ หลั กสู ตรรั ฐ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐศาสตร หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 177
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559 กั บ หลั ก สู ตรรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชารั ฐ ศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

มคอ.2 มรรพ.
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดอนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุ ดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ.2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร รําไพพรรณี เปน หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน เพื่อสราง
บุคลากรที่มีศักยภาพอยางนอย 4 ดาน ประกอบดวย
1. งานในภาครั ฐ (Government Officials) ได แ ก ปลั ด อํ า เภอ ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ประสานงาน เจาหนาที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา
นักการทูต เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ เปนตน
2. งานในภาคเอกชน (Private Officials) เชน เจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหกลยุทธ
นักวิเคราะหโครงการ งานดานการประชาสัมพันธ เปนตน
3. งานในองคกรไมแสวงกําไร (Non Government Organization, (NGOs)) เนื่องจากนักรัฐศาสตร
ถูกปลูกฝงใหมีอุดมการณทําเพื่อสังคม มีจิตอาสาที่จะชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสการเขาทํางานในองคกรไมแสวง
กําไร เชน มูลนิธิ องคกรการกุศลที่มีภารกิจเฉพาะดาน อาทิ นักสิทธิมนุษยชน นักสิทธิสตรี นักคุมครองเด็ก
ชวยเหลือดานแรงงาน ชวยเหลือผูผลัดถิ่น เปนตน
4. งานอิ ส ระ (Freelance) สามารถเป น นั ก คิ ด นั ก วางแผน นั ก เขี ย น นั ก วิ จั ย อิ ส ระ ที่ ป รึ ก ษา
นักจิตวิทยา ความสามารถในการวิเคราะห และนักเจรจาไกลเกลี่ย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 2

มคอ.2 มรรพ.
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ของสั ง คมไทยต อ งเผชิ ญ หน า ทั้ ง กระแสโลกาภิ วั ต น
(Globalization) เชน ความสัมพันธระหวางประเทศรูปแบบใหม ทั้งในแงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง หรือความมั่นคงรูปแบบใหม (New Security) นอกเหนือจากความสัมพันธทางทหาร ยังมีความ
มั่นคงอาหาร (Food Security) หรือแมกระทั่งความมั่นคงทางสาธารณสุข (Public Health Security) เปนตน
และกระแสเศรษฐกิจทองถิ่นวิวัตน (Localization) ควบคูกันไป เชน การสรางชุมชนทองถิ่นเขมแข็งจากการ
สรางเศรษฐกิจฐานราก และการขยายตัวของเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่น เปนตน ภายใตกระแสทางเศรษฐกิจ
คูขนานเชิงซอนเชนนี้ ยอมนํามาสูการปรับตัวของรัฐไทยและการเมืองในระดับชาติจนในที่สุดไดเกิดสถานการณ
เชิงซอนขึ้นเปน 3 ระดับที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนไทยในปจจุบัน คือ ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และระดับโลกา
ภิวัตนระหวางประเทศ ทําใหความรูที่จะนํามาใชในปจจุบันจะตองครอบคลุมถึงมิติทั้ง 3 ระดับดังกลาว ดังนั้น
จึงมีความจําเปนตองแสวงหาหลักสูตรในรูปแบบใหมที่สามารถบูรณาการความรูทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น
และโลกาภิวัตนได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม อันไดแก การเปลี่ยนแปลงของรัฐไทย และระบอบ
การเมือง รวมถึงการขยายตัวของความทันสมัยโดยเฉพาะในรูปของลัทธิบริโภคนิยมเขาไปในทองถิ่นมีผลในการ
สรางพื้นที่สาธารณะทางการเมือง จากสวนกลางไปสูทองถิ่นอยางเห็นไดชัด กลาวคือ
กระบวนการเลือกตั้งหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2521 มีผลใหพื้นที่ทางการเมืองไทยได
ขยายจากสวนกลางไปสูทองถิ่นในภูมิภาคอยางเห็นได คือ การเกิดเวทีทางการเมืองในตางจังหวัดขึ้นมา ดังนั้น
จังหวัดตาง ๆ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจ จากเดิมที่ตั้งอยูบนชนชั้นนําและขาราชการแตเพียงฝาย
เดียวไปสูโครงสรางอํานาจที่ ผนวกนักธุรกิจการเมืองเขาไปเปน สวนหนึ่ งของชนชั้นนํา เมื่ อมีการ “กระจาย
อํานาจ” ไปสูทองถิ่น โดยการตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และการ
กําหนดนโยบายการกระจายอํานาจไปสู ทองถิ่นตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 เปนตนมาจนกระทั่ง ถึง
ปจจุบัน จะพบวาพื้นที่ทางการเมืองไดเริ่มขยายจากระดับจังหวัดมาสูทองถิ่นระดับตําบลมากขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นจะเริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก็ตาม แต
กระบวนการกระจายอํานาจก็ยังคงไมสมบูรณเทาที่ควร ไมวาจะเปนกระบวนการเลือกตั้ง การสรางการมีสวน
รวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน การกําหนดนโยบายที่ตอบสนองความตองการและแกไข
ป ญ หาของท อ งถิ่ นอย า งแท จ ริ ง การบริ ห ารงานภายในองค ก ร การจั ดการความขั ด แย ง ของท อ งถิ่ น หรื อ
แมกระทั่งการทํางานและบูรณาการทั้งภาคสวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคประชาชนในทองถิ่น จะเห็นไดวา
กิจกรรมทั้งหลายที่ยกตัวอยางมานี้ยังตองมีกระบวนการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกพอสมควร ดังนั้น องคความรูทางดาน
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มคอ.2 มรรพ.
รัฐศาสตรก็จะตองมีการพัฒนาและบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ควบคูกันไปเพิ่มขึ้นตามไปดวย เพื่อจะผลิตองค
ความรู และนําองคความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป
พื้ นที่ ทางการเมื องที่ ขยายจากส ว นกลางในระดั บชาติ ไปสู ทอ งถิ่ น ระดั บ ตํ าบลนั้ นได ก ลายเป นเวที
สาธารณะสําหรับกลุมชนและชนชั้นตาง ๆ ภายในสังคมไทย เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบันตองเผชิญหนากับ
ขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในขณะเดียวกันจิตสํานึกและ
คุณคาที่ถูกครอบงําดวยความคิดสมัยใหมไดนําไปสูลัทธิบริโภคนิยม ทําใหกลุมชนและชนชั้นตาง ๆ ตองการเขา
มามีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองแสวงหาหลักสูตรรัฐศาสตรในรูปแบบ
ใหมที่สามารถพัฒนาองคความรูทางการเมืองทีค่ รอบคลุมทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยทําที่ทําใหชีวิตของประชาชนคน
ไทยตองสัมพันธทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และระดับโลกาภิวัตนระหวางประเทศนั้น มีผลให
พื้นที่ทางการเมือง ตองกลายเปนเวทีสาธารณะของกลุมและชนชั้นตาง ๆ ในสังคม ดังนั้นหลักสูตรรัฐศาสตรที่
สอดคลองและสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดจะตองเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ และมีเนื้อหา
องคความรูที่เกี่ยวกับการเมืองทองถิ่น การพัฒนาทุนนิยมของไทย รวมถึงผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนใน
รูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถคุณธรรมและจรรยาบรรณตามสาขาวิชาชีพโดยทางหลักสู ตรได
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสราง
องคความรูผานกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะทางรัฐศาสตรอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและทองถิ่นไดเปนอยาง
ดีซึ่งเนนบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตรแกประชาชนในทองถิ่นรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแบบไทย
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และกลุมวิชาเลือก
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับกองบริการการศึกษาเพื่อประสานงานกับภาควิชาอื่น ๆ
เพื่อบริหารจัดการดานการจัดตารางเรียน และตารางสอบ
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิ ตมุงผลิตบัณฑิ ตเปนนักรัฐศาสตรสมัยใหม บนฐานคิดของ “นักปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Operator)” ที่มีความรอบรู และมี ความรับ ผิดชอบตอสังคม โดยใชวิธีสหวิทยาการแบบ
ข า มศาสตร (Interdisciplinary) บู ร ณาการองค ค วามรู สู กิ จ การสาธารณะเพื่ อ ตอบสนองกระแส
การเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปจจุบันที่ตองเปนหลักสูตรในรูปแบบใหมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง หรือ
กิจการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระหวางประเทศ โดยตองใชแนวการศึกษา
ในเชิงสหวิทยาการนั้น ตั้งอยูบนหลักการตอบสนองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมดังกลาวขางตน อันไดแก กระแสโลกาภิวัตน การขยายตัวของเศรษฐกิจทองถิ่น การปรับตัวกลไกล
ของรัฐและการพัฒนาพื้นที่ทางการเมืองไปจนถึงระดับตําบล ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงได
จัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ที่เนนการเมืองทองถิ่น เศรษฐศาสตรการเมือง และอาเซียนศึกษาโดยใชแนว
การศึกษาแบบสหวิทยาการขึ้น เพื่อตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงขางตน
การใชแนวทางสหวิทยาการในการศึกษาทางรัฐศาสตรถือไดวาเปนแนวทางใหมที่ไดรับความสนใจกัน
ทั่วไปทั้งตางประเทศ และในประเทศ เนื่องจากการแนวทางการศึกษาทางสังคมศาสตรที่ผานมาใหความสําคัญ
ตอการแบงงานกันทําระหวางสาขาตาง ๆ จนทําใหผูเรียนมองชีวิตจริงแบบแยกสวนเปนเสี่ยงเสี้ยว และจํากัด
อยูแตแงมุมของตัวเอง การมองดังกลาวไมสอดคลองกับความจริงของชีวิตทางการเมืองที่มีความสําคัญ กับ มิติ
อื่น ๆ อยางเปนระบบองครวม ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการนําเสนอแนวการศึกษาเชิงสหวิทยาการเพื่อสอดคลอง
ตอชีวิตทางการเมือง และเปนประโยชนตอการนําไปใชมากขึ้น
“องคความรูดานการเมืองทองถิ่น” มุงตอบสนองและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ การขยายตัวของ
พื้นที่สาธารณะในทางการเมือง ซึ่งขับเคลื่อนไปสูระดับจังหวัดและตําบล ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณที่สําคัญ
กลาวคือ
1. การขยายตัวขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น การเปลี่ ยนแปลงการบริหารจัดการงานภายใน
กฎหมายที่เกี่ยวของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนอยางเขมขนมากขึ้น การประสานงานกับหนวยงาน
อื่นของรัฐและเอกชน และการออกแบบบริการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ ที่มีผลตอประชาชนทองถิ่น รวมถึง
จะเปนฐานหนึ่งในการพัฒนาประเทศตอไป
2. ภายหลั งการบั ง คับ ใช พระราชบั ญ ญั ติ สภาองค กรชุ มชน พ.ศ. 2551 กล าวคื อ สถานการณ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นเปนอยางไร ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพียงใด
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มคอ.2 มรรพ.
สภาองคกรชุมชนไดชวยการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นหรือไม อยางไร และที่สําคัญการทํางานแบบคูขนาน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
3. มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ ในป พ.ศ. 2551 เนื่องดวยมีการปรับปรุง
การบริ หารราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิ ทธิภาพ แตโ ดยที่กระบวนการเข าสู
ตําแหนง ระยะเวลาการดํ ารงตําแหน ง การพ นจากตําแหนง และบทบาทและอํ านาจหน าที่ ของกํ านั นและ
ผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
ทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและผูใหญบานไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับอํานาจหนาที่ยังมีความ
ซ้ําซอนกับภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงกระบวนการ
เขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและอํานาจหนาที่ของกํานันและ
ผู ใหญ บ า น รวมถึ งบทบาทและการปฏิ บัติ ห นา ที่ ของคณะกรรมการหมู บ าน ใหสอดคล อ งกั บ การปรับปรุง
การบริหารราชการแผนดินและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. มีการแกไขเพิ่ มเติ มกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิ น ในป พ.ศ. 2550 โดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุงระบบการบริหารราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการจัดองคกรภาครัฐให
สอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถอํานวย
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนใหมีการมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทนไดกวางขวางขึ้น เพื่อเนนการบริการประชาชนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนั้น เพื่อให การบริหารราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคสอดคลองกับทิศ ทางการ
พัฒนาประเทศ และใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการ
ของจังหวัด การจั ดทําแผนพัฒนาจั งหวัดและการจัดทํางบประมาณของจั งหวัดใหเหมาะสม รวมทั้งสมควร
สงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของ
รัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม
และมี ความรั บ ผิ ดชอบตลอดจนปรั บปรุ งอํ านาจในทางปกครองของอํ า เภอเพื่ อ สนั บ สนุ นใหเกิ ดความสงบ
เรี ยบร อ ยในสั งคม และสมควรให สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการเป นส ว นราชการในสํ านัก
นายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
5. นอกจากนี้ ยั ง มี ก ระทบวง ทบวง กรม และหน ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ ที่ พ ยายามปรั บ ยุ ท ธศาสตร
การทํ า งานในระดั บท อ งถิ่ นมากขึ้ น เช น การปรั บ ตั ว ของกรมพั ฒนาชุ มชน สํ า นั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) องคการมหาชนอื่น อาทิ กองทุนสรางเสริมสุขภาพ หนวยงานเหลานี้ไดใชตําบลเปนหนวย
ขับเคลื่อนกิจกรรม พรอมทั้งนํางบประมาณลงสูตําบล ซึ่งจะทําใหตําบลเกิดกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นอยาง
เห็นไดชัด
“องคความรูทางดานเศรษฐศาสตรการเมือง” ในหลักสูตรชวยตอบสนองและเตรียมความพรอมที่มี
ตอการพัฒนาทุ นนิ ยมของไทย กลาวคือ ในการที่จะเข าใจการเมื อง การปกครองในระดั บชาตินั้ น จะต อง
พิจารณามิติทางเศรษฐกิจและการเมืองควบคูกัน ไป ตัวอยางเช น หลังเหตุการณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
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2516 จะพบวา เปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นําสูระบบประชาธิปไตยรัฐสภาของนายทุน กลาวคือเปน
การผสานระหวางทุนกับประชาธิปไตยเขาดวยกันทําใหเกิดระบบรัฐสภา ระบบรัฐสภาเปดชองใหแกนายทุน
ทองถิ่นในตางจังหวัดเขาสูอํานาจทางการเมือง ในฐานะที่เปนฐานของการจัดตั้งรัฐบาลในระดับชาติ การเขามา
มีบทบาทของนายทุนทองถิ่นไดสรางระบบเลือกตั้งที่มีฐานอยูบนการซื้อสิทธิขายเสียง ภายใตพรรคการเมือง
แบบธุรกิจการเมือง ดังนั้น กระบวนการเลือกตั้งหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2521 จึงมีผลใหพื้นที่
ทางการเมืองไทยไดขยายจากส วนกลางไปสูทอ งถิ่น ในภู มิภาคอยา งเห็น ได คือ การเกิ ดเวทีทางการเมืองใน
ตางจังหวัดขึ้นมา ดังนั้นจังหวัดตาง ๆ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจจากเดิมที่ตั้งอยูบนชนชั้นนําและ
ขาราชการแตเพียงฝายเดียวไปสูโครงสรางอํานาจที่ผนวกนักธุรกิจการเมืองเขาไปเปนสวนหนึ่งของชนชั้นนํา
ดวย
“องคความรูดานอาเซียนศึกษา” ถือวาเปนความรูที่มีความสําคัญตอสังคมไทย เนื่องจากการเกิ ด
ขึ้นมาของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2559 ภายใตวิสัยทัศนที่วา
“One Vision, One Identity, One Community” จะกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยอยางกวางขวาง จาก
ขอตกลงตาง ๆ เชน การเปดเสรีทางการคา การเปดเสรีการบริการ การเปดเสรีการลงทุน การเปดเสรีในดาน
เงินทุน และการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือระหวางประเทศในอาเซียน เปนตน ดังนั้น การเตรียมความพรอม
ดานความรูเกี่ยวกับอาเซียนจะทําใหประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่เปดให และขจัดจุดออนที่มี
อยูภายในประเทศไดอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม แมจะวาประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นมานานแลวก็ตาม แตก็ยัง
พบปญหาและอุปสรรคมากมาย เชน ปญหาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สังคม การเมือง ความขัดแยงดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคมนาคมขนสง ความมั่นคงรูปแบบใหม รวมถึงภัย
พิบัติรูปแบบใหมอีกมากมาย ดังนั้น องคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ผาน ๆ มา ก็ตองมีการปรับตัวเพื่อ
การสรางองคความรูเกี่ยวกั บประชาคมอาเซียนใหม ๆ เพื่อจะนําองคความรูนั้น ๆ ไปสูการปฏิบัติให เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ และกอใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
1.3. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดเปดทําการ
เรียนการสอนและครบรอบ 5 ป เพื่อใหตอบสนองภารกิจในการพัฒนาทองถิ่น อย างรอบดาน ทั้งในมิติ ดาน
การเมื อง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล จึงไดมี การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
1.4 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตรที่มีองคความรูทางดานการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตรที่มีความรูในเชิงสหวิทยาการ ทั้งทางดานการเมืองและการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
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3. เพื่อผลิตบั ณฑิตทางรัฐศาสตรที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการนําองคความรูไปประยุกตใช ในการ
ทํางานเปนนักปฏิบัติการทางสังคมทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล หรือใชเปนรากฐานสําหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่
เกณฑ สกอ. กําหนด

กลยุทธ
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยเนนการ
มีสวนรวมทุกภาคสวน
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
2. สงเสริมการประยุกตความรูและ 2.1 ปรับปรุงการฝก
ทักษะทางรัฐศาสตรเพื่อแกไข
ประสบการณประเมินหลักการ
ปญหาในสถานการณจริง
วิชาชีพโดยเพิ่มระบบการ
คัดเลือกสถานที่ฝกงานใหตรงกับ
สายวิชาชีพมากขึ้น

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 เอกสารตาง ๆ ของหลักสูตรที่
ไดรับการปรับปรุงแลว
1.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

2.1 ประมวลการสอนรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลว
2.2 ผลความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอผลการฝกงาน
ของนักศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
3.1 สนับสนุนอาจารยใหทํางาน 3.1 ปริมาณผลงานการบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอกตอ
การสอนและบริการวิชาการใหมี บริการวิชาการแกองคกร
ทักษะและความรูดานรัฐศาสตรได ภายนอก
อาจารยของหลักสูตร
นําไปปฏิบัติงานจริง
3.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับการอบรม
และพัฒนา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.2 สนับสนุนใหอาจารยไป
อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
สายวิชาชีพที่สอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการจัดการศึกษาระดั บปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ขอ 10
วรรคหนึ่ง
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวาดวยการจัดศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1. นักศึกษาขาดความรูความเขาใจทางดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาขาดความรูความเขาใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งมี ความแตกตางจากระดับ
มัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. สํ า หรั บ นั กศึ กษาที่ มีป ญ หาพื้ น ฐานด า นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษควรให อ าจารย ผู ส อนปรั บ
พื้นฐานและสอนเสริมใหมากกวานักศึกษากลุมอื่น
2. ควรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
3. ควรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษา
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มคอ.2 มรรพ.
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป
ปการศึกษา
จํานวนรับเขา (ป 1)
นักศึกษาชั้นปที่ 2
นักศึกษาชั้นปที่ 3
นักศึกษาชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2564
150
150
-

2565
150
150
300
-

ปการศึกษา
2566
150
150
150
450
-

2567
150
150
150
150
600
150

2568
150
150
150
150
600
150

ปงบประมาณ
2565
2566
2567
1,800,000 1,800,000 1,800,000

2568
1,800,000

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายการ

2564
1,800,000

1. ค า บํ า รุ ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ละ
คาลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000
240,000
360,000
รวม
1,920,000 2,040,000 2,160,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
ปงบประมาณ
รายการ
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
18,000
18,000
18,000
2. งบดําเนินการ
300,000
300,000
300,000
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
120,000
240,000
360,000
รวม
430,000
558,000
678,000
คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 24,000 บาท/คน/ป
2.7 ระบบการศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน หรือเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

480,000
480,000
2,280,000 2,280,000

2567
18,000
300,000
480,000
789,000

2568
18,000
300,000
480,000
789,000
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มคอ.2 มรรพ.
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ข อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏรํ าไพพรรณี ว าด ว ย การจั ดการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2563
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณี
การไปศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศหรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือสถานประกอบการตางประเทศ พ.ศ. 2561
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ว า ด ว ย การเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ว า ด ว ย การเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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มคอ.2 มรรพ.
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
Moral Education for Self Development
0163003 ภูมิคุมกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
0163005 ชีวิตและความตาย
Life and Death
1.2 กลุมวิชาการนําความรูสูสากล
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
English for Communication in the 21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Chinese for Communication in the 21st Century
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Khmer for Communication in the 21st Century
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
Thai and ASEAN Society and Culture
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age
0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
Computer, Poll and Presentation
1.3 กลุมวิชาความอดทน
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถิ่น
Volunteer with local development
0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
0363003 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy
0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค
Creative Community Learning

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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มคอ.2 มรรพ.
0363005 พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
0363006 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
Basic Smart Technology and Development
0363007 แนวทางพระราชดําริดานพืชพรรณและการเกษตร
Royal Initiation in Plant and Agriculture
1.4 กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
0463001 ฉลาดคิด
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
Leadership and Teamwork
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
Digital Business and SMEs
0463005 การเงินและความมั่นคง
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
Life and health management
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
Arts for Daily Life in the 21st Century
0463009 สุนทรียะการเกษตร
Aesthetic Agriculture
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน)
2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
Foundation of Political Science

ไมนอยกวา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

94 หนวยกิต
60 หนวยกิต
3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.
2221422 ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
Foundation of Public Administration
2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ
Foundation of International Relations
2221431 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
2221432 รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
2221433 ภาวะผูนําทางการเมือง และการตัดสินใจ
Political Leadership and Decision Making
2221434 รัฐ และสังคม
State and Society
2222421 ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
Foundation of Public Policy
2222422 ระบบการบริหารจัดการ
Governance System
2222423 ศาสตรพระราชาวาดวยการเมือง และการปกครอง
H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy for
Politics and Government
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
Integrated Political Science
2222433 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
Democratization in Thai Society
2222434 การเมือง และการปกครองทองถิ่น
Local Politics and Administration
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และการเมืองไทย
History of Thai Economy and Politics
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
Social Research Methodology
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.
Seminar on Research Action for Political
Science
2223421 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
Administrative Law for Political Scientist
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
Political Ecology
2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economy
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได จํานวน
2223101 สื่อสารมวลชน และการเมืองทองถิ่น
Mass Media and Local Politics
2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยมของทองถิ่นไทย
Thai Local Politics and Local Capitalism
2223103 ทุนนิยมโลก ทุนนิยมของทองถิ่น และทองถิ่นนิยม
Globalization, Global Capitalism and Localism
2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะทองถิ่น
Politics and Local Public Policy
2223105 การเมืองของภาคประชาชนทองถิ่น
Politics of Local Popular Sector
2223106 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
Local Administration Law
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
2223108 การวิเคราะห และการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น
Conflict Management Analysis in Locality
2223109 บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น
Role of Woman in Local Politics
2223110 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภาค
ตะวันออก
Strategic Planning for Eastern Local
Development
2223111 สัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่นในสังคมไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
27 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.

2223112
2223113
2223114

2223413
2222462
2223414
2223462
2223463

2224461
2224462

2224463
2224464

2224465

Seminar on Local Power Structure in Thai
Society
สัมมนาการเมืองทองถิ่นในภาคตะวันออก
Seminar on Local Politics in the Eastern Region
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
Crisis Management
ผูประกอบการทองถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
Local Entrepreneurs and Community
Enterprises
การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
Individual Research in Local Politics
ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง
History of Political Economic Doctrines
การวิจัยสวนบุคคลทางเศรษฐศาสตรการเมือง
Individual Research in Political Economy
เศรษฐศาสตรการเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
Political Economy and Cultural Studies
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน
International Political Economy and
Globalization
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
Culture and Development in Thailand
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม และขบวนการสังคมในประเทศไทย
Theory of Social Change and Social Movement in
Thailand
เศรษฐศาสตรการเมืองของทองถิ่น
Political Economy of Locality Studies
ยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดลอมในภาค
ตะวันออก
Development Strategy and Environmental Management
in the Eastern Region
เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.
2224466
2223201
2223202
2223203
2223204

2223205
2223206
2223207

2223415
2224201
2224202
2224203

2224301

Political Economy on Communication
สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
Human Rights and Human Security
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
ภูมิรัฐศาสตร และยุทธศาสตรศกึ ษา
3(3-0-6)
Geo-Politics and Strategic Studies
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Cultures, Ethics, and Religions in ASEAN Countries
สิ่งแวดลอม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
3(3-0-6)
ประเทศกลุมอาเซียน
Environment Energy and Climate Chang in ASEAN
Countries
การเมืองเรื่องคนชายขอบ
3(3-0-6)
Politics of Marginal People
คานิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
ASEAN Value and Globalization
สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย และประเทศใน
3(3-0-6)
อาเซียน
Seminar on Border Security of Thailand and ASEAN
Countries
วิจัยสวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Individual Research in ASEAN Study
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคาชายแดน
3(3-0-6)
ASEAN Economic Community and Border Trades
เพศสภาพในอาเซียน
3(3-0-6)
Gender in ASEAN
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดน
3(3-0-6)
Security Resource Management of Border Community
2.2.4 กลุ ม วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
และสหกิจศึกษา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
2(90)
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มคอ.2 มรรพ.
Preparation for Professional Experiencing Political
Science
2224302 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
5(450)
Field Experience in Political Science
2(0-4-2)
2224998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
The Pre- cooperative Education Course of Political
Science
2224999 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
6(640)
The Cooperative Education Course of Political Science
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ให เลื อกรายวิ ชาใด ๆ ในหลั กสู ตรมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ รํา ไพพรรณี โดยไม ซ้ํ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่เคยกําหนดใหเรียน
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มคอ.2 มรรพ.
ความหมายของเลขประจําวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01xxxxx หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม
02xxxxx หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาการนําความรูสูสากล
03xxxxx หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาความอดทน
04xxxxx หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
เลขลําดับที่ 1 – 3 (222) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานรัฐศาสตร
เลขลําดับที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นป ดังนี้ เลขที่ 1 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 1
เลขที่ 2 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 2
เลขที่ 3 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 3
และเลขที่ 4 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 4
เลขลําดับที่ 5 – 7 หมายถึง ลักษณะกิจกรรม หรือเนื้อหาวิชา ดังตอไปนี้
222x1xx หมายถึง กลุมวิชาการเมืองทองถิ่น
222x2xx หมายถึง กลุมวิชาอาเซียนศึกษา
222x3xx หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและกลุมวิชาสหกิจศึกษา
222x41x หมายถึง กลุมวิชาวิจัยทางรัฐศาสตร
222x42x หมายถึง กลุมวิชาพื้นทางรัฐศาสตร
222x43x หมายถึง กลุมวิชาแนวคิด และทฤษฎีทางรัฐศาสตร
222x46x หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง
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มคอ.2 มรรพ.
3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(x-x-x)

xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
-

3(x-x-x)
3(x-x-x)
-

-

-

-

-

2221421 ความรูพื้นฐานทาง
รัฐศาสตร
2221422 ความรูพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร
2221423 ความรูเบื้องตนทาง
ความสัมพันธระหวางประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

-

-

-

-
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มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

ชื่อวิชา

หนวยกิต

0163001 ศาสตรพระราชการสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
-

3(3-0-6)

xxxx-xxxxxx

3(x-x-x)

-

-

-

-

-

2221431 แนวคิ ด และทฤษฎี
การเมือง
2221432 รัฐธรรมนูญ
และสถาบันการเมือง
2221433 ภาวะผูนําทางการเมือง
และการตัดสินใจ
2221434 รัฐ และสังคม

3(3-0-6)

-

-

-

-

-
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

ชื่อวิชา
xxxx-xxxxxx

หนวยกิต
3(x-x-x)

-

-

-

-

-

3(x-x-x)
3(x-x-x)
-

xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx

2222421 ความรูพื้นฐาน
ทางนโยบายสาธารณะ
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
2222432 สหวิทยาการ
ทางรัฐศาสตร
2222433 การพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย

3(3-0-6)

-

-

-

-

-
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 24

มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

-

-

-

-

xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
-

-

-

-

2222422 ระบบการบริหารจัดการ
2222423 ศาสตรพระราชาวาดวย
การเมือง และการปกครอง
222434 การเมืองและการปกครอง
ทองถิ่น
xxxx-xxxxx

3(3-0-6)

-

-

-
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 25

มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

ชื่อวิชา

หนวยกิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2223421 กฎหมายปกครองสําหรับ
นักรัฐศาสตร
2223411 วิธวี ทิ ยาการวิจัยทางสังคม
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
2222461 ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
และการเมืองไทย
2223461 เศรษฐศาสตรการเมือง
เบื้องตน
xxxx-xxxxx

3(3-0-6)

-

-

-
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

-

-

-

-

-

-

-

-

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)

-

-

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)

2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทาง
รัฐศาสตร
xxxx-xxxxx
xxxx-xxxxx
xxxx-xxxxx
xxxx-xxxxx

3(3-0-6)

-

-

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

xxxx-xxxxx
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

xxxx-xxxxx
xxxx-xxxxx
xxxx-xxxxx
2224301 การเตรียมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพทางรัฐศาสตร หรือ
2224998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
รัฐศาสตร
xxxx-xxxxx

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(90)

2(0-4-2)
3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา/กลุมวิชา
(หนวยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคุณธรรมจริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการนําความรูส ูสากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) (60)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก (27)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2224302 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางรัฐศาสตร หรือ
2224999 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
-

5(450)

รวม

6(640)
5/6
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3.2.2 อาจารยประจํา

นายเชษฐณรัช อรชุน

3

นางสาวจุตินันท ขวัญ
เนตร

4

นางสาวสิตางศ เจริญ
วงศ

2568

2

2567

นายนักรบ เถียรอ่ํา

ตําแหนงวิชาการ

2566

1

คุณวุฒิ/ปการศึกษาที่สําเร็จ

2565

ชื่อ - นามสกุล

2564

ลําดับ

ภาระการสอน ชม.
/ปการศึกษา

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร) พ.ศ.
2553
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2550
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
(นิติศาสตร)
พ.ศ. 2557
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2547
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วัฒนธรรมศาสตร) พ.ศ. 2555
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา) พ.ศ. 2547
ศน.บ. ศาสนศาสตรบัณฑิต
(พุทธศาสตร) พ.ศ. 2543
ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2560
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2550
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร) พ.ศ. 2547
ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2561
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ไทยศึกษา) พ.ศ. 2555
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศาสนาและปรัชญา) พ.ศ.
2553

ผูชวย
ศาสตราจารย
(รัฐศาสตร)

15

15

15

15

15

ผูชวย
ศาสตราจารย
(รัฐศาสตร)

15

15

15

15

15

อาจารย

15

15

15

15

15

อาจารย

15

15

15

15

15
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2568

8

ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2561
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2557
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) พ.ศ. 2545
วาที่รอยตรีชูวงศ อุบาลี ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผูชวย
(ยุทธศาสตรและความมั่นคง)
ศาสตราจารย
พ.ศ. 2558
(รัฐศาสตร)
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ) พ.ศ. 2550
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(การบริหารทองถิ่น) พ.ศ. 2552
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร) พ.ศ.
2547
นางสาววงธรรม
ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผูชวย
สรณะ
(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
ศาสตราจารย
บริหารจัดการ) พ.ศ. 2560
(รัฐศาสตร)
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(บริหารทั่วไป) พ.ศ. 2539
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2546
นายชัยยนต ประดิษฐ ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รองศาสตราจารย
ศิลป
(รัฐศาสตร) พ.ศ. 2541
(รัฐศาสตร)
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(การปกครอง) พ.ศ. 2533
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตรการอาหาร) พ.ศ.
2523

2567

7

ตําแหนงวิชาการ

2566

6

นายพรทิวา อาชีวะ

คุณวุฒิ/ปการศึกษาที่สําเร็จ

2565

5

ชื่อ - นามสกุล

2564

ลําดับ

ภาระการสอน ชม.
/ปการศึกษา

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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ผูชวย
ศาสตราจารย
(รัฐศาสตร)

2568

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การพัฒนาธรรมาภิบาล) พ.ศ.
2558
มน.ม. มานุษวิทยามหาบัณฑิต
(มานุษยวิทยา) พ.ศ. 2541
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (การ
ปกครอง)
พ.ศ. 2537

2567

ตําแหนงวิชาการ

2566

นางสาวขวัญศิริ
เจริญทรัพย

คุณวุฒิ/ปการศึกษาที่สําเร็จ

2565

9

ชื่อ - นามสกุล

2564

ลําดับ

ภาระการสอน ชม.
/ปการศึกษา

15

15

15

15

15

3.2.3 อาจารยพิเศษ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ตําแหนง
วิชาการ

2561

2562

2563

2564

1

ชื่อ สกุล

2560

ลําดับ

นายสุธี
ประศาสน
เศรษฐ

- Ph.D. (Economics) University of
Sydney, Australia 2519
- M.Ec. (Economics) University of
Sydney, Australia 2514
- ศ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2509
- ปริญญาเอก สาขา Politics จาก
James Cook University ประเทศ
ออสเตรเลีย
- ปริญญาโท เกียรตินิยมดีมาก สาขา
Social Development จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี สาขา Public Health จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. Doctor of Philosophy
(Public Administration)
ค.ศ. 1982
- M.A. Master of Art (Political
Science) ค.ศ. 1975
- B.A. Bachelor of Art
(Government) ค.ศ. 1974

รอง
ศาสตราจารย

6

6

6

6

6

รอง
ศาสตราจารย

6

6

6

6

6

รอง
ศาสตราจารย

6

6

6

6

6

นายพิชาย
รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต

2

3

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

นาย
รังสรรค
ประเสริฐ
ศรี
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8

9

2564

7

2563

6

- Ph.D. Doctor of Philosophy
(Politics) พ.ศ. 2544
- สค.ม. สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคม
วิทยา) พ.ศ. 2531
- วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา)
พ.ศ. 2526
- วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) พ.ศ.
นาย
2516
ประทีป
ทับอัตตา - น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)
พ.ศ. 2526
นนท
- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2531
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(นิติศาสตร) พ.ศ. 2538
- ปร.ด. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ไทศึกษา)
พ.ศ. 2556
นายโอฬาร - ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร)
ถิ่นบาง
พ.ศ. 2554
เตียว
- รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ) พ.ศ. 2546
- ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ) พ.ศ. 2547
- ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร) พ.ศ. 2543
นายปรีชา - Ph.D. Economy, ค.ศ 1971
เปยมพงศ - M.A. Sociology, ค.ศ. 1967
สานต
- B.A. Sociology, ค.ศ. 1967
นายชัย
- ร.ม. (เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
ณรงค
บริหารจัดการ)
เครือนวล - ร.ด.(เศรษฐศาสตรการเมืองและการ
บริหารจัดการ)
นายอัศวิน - รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แกวพิทักษ (การปกครองทองถิ่น) พ.ศ. 2558
- รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตําแหนง
วิชาการ

2562

5

นาย
สมศักดิ์
สามัคคี
ธรรม

คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2561

4

ชื่อ สกุล

2560

ลําดับ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

รอง
ศาสตราจารย

6

6

6

6

6

รอง
ศาสตราจารย
(พิเศษ)

6

6

6

6

6

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

6

6

6

6

อาจารย

6

6

6

6

6

อาจารย

6

6

6

6

6

อาจารย

6

6

6

6

6
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2564

อาจารย

2563

(รัฐประศาสนศาสตร) พ.ศ. 2555
นายสะถิระ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ
สื่อสารธุรกิจ) พ.ศ.2549
เผือก
ประพันธ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร
การเมืองและการบริหารจัดการ) พ.ศ.
2550
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสาร
การเมือง) พ.ศ.2553

ตําแหนง
วิชาการ

2562

คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2561

10

ชื่อ สกุล

2560

ลําดับ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

6

6

6

6

6
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่อใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม การเตรียมความพรอม และปรับตัว
ใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และ
อาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ
4.1.2. บู รณาการความรูที่ เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ หาทางรัฐศาสตรโดยมีแนวคิดและทฤษฎีเปน
หลักการได
4.1.3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
หนวยงานได
4.1.5. มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนตอ
หนวยงาน และสวนรวมได
4.2 ชวงเวลา
รายวิชา
ภาคการศึกษา
2224301 การเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ทาง ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รัฐศาสตร
2224998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
2224302 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
2224999 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ชั้นปที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
-การมีระเบียบวินัย
-รับผิดชอบ ตรงตอเวลา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษา
- การชี้แจงแนวปฏิบัติในแตละกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของ
- สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตอเวลาและสงเสริม
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธและการวางตัว
ในสังคมใหเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิด
ทางปญญา
วิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ คิดอยางมีวิจารณญาณ
- มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
- ฝกใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหเชื่อมโยงกับทฤษฎีและ
สถานการณที่เกิดขึ้น
3. มีการศึกษาคนควาและ
- การมอบหมายงานใหนักศึกษาฝกการสืบคน รวบรวมขอมูล
เรียนรูดวยตนเอง
และสรุปผลการศึกษาเพื่อนําเสนอในชั้น เรียนหรือเป นรูปเลม
รายงาน
4. มีความสามารถและฉลาด - มอบหมายงานใหนักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
ในการจัดการ
การดําเนินงานและแกไขปรับปรุง
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร
(3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
(4) รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผูอื่น เคารพสิทธิมนุษยชน
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยสุจริต
(2) ใหความสําคัญของการมีวินัย การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและความซื่อสัตย ใน
การทํากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
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(3) สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน
(4) เน นเรื่ อ งการแตงกายและการปฏิบั ติ ตนใหเ หมาะสม ถู กต อ งตามระเบี ยบข อบั งคั บของ
มหาวิทยาลัย
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน
(2) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะดานที่แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ตามสาระวิชา
(2) สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา
(3) สามารถเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ
(4) สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ไดดวยตนเอง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียน
เกิดองคความรูและทักษะตาง ๆ
(3) มอบหมายงานกลุมใหสืบคนขอมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนําเสนอในชั้นเรียน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใชวิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย เชน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ การประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน รายงานหรือ
โครงงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการ
แกไขปญหาและในการดําเนินชีวิตประจําวัน
(2) สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ
ตามสาระวิชา
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(3) สามารถสังเคราะหสิ่งที่ดีมีประโยชนนํามาใชเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ
คิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
(3) ฝกใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
(2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน
2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามได
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไปได
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม การทํางานแบบรวมมือ หรือระดม
สมอง (Brainstorming)
(2) สงเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให
ศึกษาคนควา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใชความรูทางคณิตศาสตร
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและติดตอสื่อสารได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณสําคัญในชีวิตประจําวัน ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
(2) มอบหมายงานใหผูเรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเปนรูปเลมรายงานโดยใช
หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อใหผูอื่นเขาใจ เนนการศึกษาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและมีการ
อางอิงแหลงที่มาของขอมูลใหชัดเจน
(3) ฝกทักษะดานการสื่อสาร
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเลมรายงาน
(3) ประเมินผลจากการสอบทักษะดานการสื่อสาร
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางตอไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หนวยกิต
0163001 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
H.M .King Bhumibol Adulyadej's
Philosophy for Sustainable
Development
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
Moral Education for Self
Development
0163003 ภูมิคุมกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
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รายวิชา
0163005 ชีวิตและความตาย
Life and Death
2) กลุมวิชาการนําความรูสูสากล เรียน 6 หนวย
กิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the
21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21
English for Communication in
the 21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Chinese for Communication in
the 21st Century

 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา





































4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Khmer for Communication in the

    
st
21 Century
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
Thai and ASEAN Society and



Culture
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 
    
Life in the digital age
0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ

 

Computer, Poll and Presentation
3) กลุมวิชาความอดทน เรียน 6 หนวยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถิ่น
Volunteer with local
   


development
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 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
0363003 ความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy
0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค
Creative Community Learning
0363005 พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
0363006 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา
Basic Smart Technology and
Development
0363007 แนวทางพระราชดําริดานพืชพรรณ
และการเกษตร

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา
Royal Initiation in Plant and
Agriculture
4) กลุมวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 9 หนวย
กิต
0463001 ฉลาดคิด
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
Leadership and Teamwork
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
Digital Business and SMEs
0463005 การเงินและความมั่นคง
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ

 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา

  



4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

0463007
0463008

0463009
0463010

Gems and Jewelry
การจัดการชีวิตและสุขภาพ
Life and Health Management
ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
Arts for Daily Life in the 21st
Century
สุนทรียะการเกษตร
Aesthetic Agriculture
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

 ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู
3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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มคอ.2 มรรพ.
4. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ
4.1 คุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอกิจการสาธารณะ
(2) ซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(3) มีความเคารพในกฎระเบียบ และกติกาของสังคม
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยสุจริต
(2) ใหความสําคัญของการมีวินัยการตรงตอเวลาการสงงานตามกําหนดและความซื่อสัตยในการ
ทํากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
(3) สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน
(4) เน น เรื่ อ งการแต ง กายและการปฏิ บั ติ ต นให เ หมาะสมถู ก ต อ งตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน
(2) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียนการสงงานตรงเวลาและการปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากผลงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะดานที่แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม
4.2 ความรู
4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) รูเขาใจในทฤษฎีและองคความรูทางรัฐศาสตร
(2) นําหลักการทางรัฐศาสตรไปประยุกตใชได
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียน
เกิดองคความรูและทักษะตาง ๆ
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใชวิธีการประเมินที่
หลากหลาย เชน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ การประเมินผลจากการนําเสนอผลงานรายงานหรือโครงงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน
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มคอ.2 มรรพ.
4.3 ทักษะทางปญญา
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใชความรูวิเคราะหสถานการณสังคมรวมสมัย
(2) มีความสามารถประยุกตใชหลักวิชาการแกไขปญหาในชีวิตจริง
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะหตัดสินใจคิด
อยางมีวิจารณญาณ
(2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
(3) ฝกใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
(2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน
4.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามได
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(3) มีความสามารถในบริหารจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย
4.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒนาการเรี ย นรู ด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น กระบวนการกลุ ม การทํ า งานแบบร ว มมื อ หรื อ
Brainstorming
(2) สงเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให
ศึกษาคนควา
4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
(2) ประเมินผลจากผลงานการนําเสนองานการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรี ยนรู ด า นทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับงานไดอยางเหมาะสม
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มคอ.2 มรรพ.
4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณสําคัญในชีวิตประจําวันที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
(2) มอบหมายงานให ผูเรียนนําเสนอผลงานอภิปรายและเรียบเรียงเปนรูปเลมรายงานโดยใช
หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อใหผูอื่นเขาใจเนนการศึกษาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและมีการ
อางอิงแหลงที่มาของขอมูลใหชัดเจน
(3) ฝกทักษะดานการสื่อสาร
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสารการ แสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเลมรายงาน
(3) ประเมินผลจากการสอบทักษะดานการสื่อสาร
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ดาน
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตาราง ตอไปนี้
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มคอ.2 มรรพ.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
กลุมวิชาแกน (บังคับเรียน) 60 หนวยกิต
2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
Foundation of Political Science
2221422 ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
Foundation of Public Administration
2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ
Foundation of International Relations
2221431 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
2221432 รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
2221433 ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ
Political Leadership and Decision Making



2

3




ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

1

2





3. ทักษะทาง
ปญญา

1










1

2






2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
บุคคลและความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3























1

















2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
2221434 รัฐ และสังคม
State and Society
2222421 ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
Foundation of Public Policy
2222422 ระบบการบริหารจัดการ
Governance System
2222423 ศาสตรพระราชาวาดวยการเมือง และการ
ปกครอง
H.M. King Bhumibol Adulyadej’s
Philosophy for Politics and Government
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
Integrated Political Science



1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

1

2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2222433 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
Democratization in Thai Society
2222434 การเมือง และการปกครองทองถิ่น
Local Politics and Government
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และการเมืองไทย
History of Thai Economy and Politics
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
Social Research Methodology
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
Seminar on Research Action for Political
Science
2223421 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
Administrative Law for Political Scientist
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
Political Ecology



2

3

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

1



3. ทักษะทาง
ปญญา

2

1




















1

2

3

1








2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ




































2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economy
กลุมวิชาเอกเลือก เรียนรายวิชา ตอไปนี้
ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
2223101 สื่อสารมวลชน และการเมืองทองถิ่น
Mass Media and Local Politics
2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยมของทองถิ่นไทย
Thai Local Politics and Local Capitalism
2223103 ทุนนิยมโลก ทุนนิยมของทองถิ่น และทองถิ่น
นิยม
Globalization, Global Capitalism and
Localism
2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะทองถิ่น
Politics and Local Public Policy



2

3



2. ความรู

1

2

3. ทักษะทาง
ปญญา

1






ความรับผิดชอบรอง



2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

















3

1


















2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2223105 การเมืองของภาคประชาชนทองถิ่น
Politics of Local Popular Sector
2223106 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
Local Administration Law
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
2223108 การวิเคราะห และการจัดการความขัดแยงใน
ทองถิ่น
Conflict Management Analysis in Locality
2223109 บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น
Role of Woman in Local Politics
2223110 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นภาคตะวันออก
Strategic Planning for Eastern Local
Development



2

2. ความรู

3

1












2

3. ทักษะทาง
ปญญา

1















2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1








ความรับผิดชอบรอง

3

1






















2








2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2223111 สัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่นในสังคมไทย
Seminar on Local Power Structure in Thai
Society
2223112 สัมมนาการเมืองทองถิ่นในภาคตะวันออก
Seminar on Local Politics in the Eastern
Region
2223113 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
Crisis Management
2223114 ผูประกอบการทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
Local Entrepreneurs and Community
Enterprises
2223413 การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
Individual Research in Local Politics
2222462 ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง
History of Political Economic Doctrines



2

3

2. ความรู

1







ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทาง
ปญญา

2

1







2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3







































2






1
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2223414 การวิจัยสวนบุคคลทางเศรษฐศาสตรการเมือง
Individual Research in Political Economy
2223462 เศรษฐศาสตรการเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
Political Economy and Cultural Studies
2223463 เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งระหว า งประเทศ และ
โลกาภิวัตน
International Political Economy
and Globalization
2224461 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
Culture and Development in Thailand
2224462 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม และขบวนการ
สังคมในประเทศไทย
Theory of Social Change and Social
Movement in Thailand



2

3

2. ความรู

1






2

3. ทักษะทาง
ปญญา

1












ความรับผิดชอบรอง



2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2






1

2

































3
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2224463 เศรษฐศาสตรการเมืองของทองถิ่น
Political Economy of Locality Studies
2224464 ยุ ท ธ ศา ส ต ร ก า รพั ฒ นา แ ละ ก า ร จั ดก า ร
สิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก
Development Strategy and
Environmental Management in the
Eastern Region
2224465 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร
Political Economy on Communication
2224466 สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของมนุษย
Human Rights and Human Security
2223201 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
History of Southeast Asia
2223202 ภูมิรัฐศาสตร และยุทธศาสตรศึกษา
Geo-Politics and Strategic Studies



2

3

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

1

3. ทักษะทาง
ปญญา

2

1



















2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3



1

2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2223203 วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุมประเทศ
อาเซียน
Cultures, Ethics, and Religions in ASEAN
Countries
2223204 สิ่งแวดลอม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศกลุมอาเซียน
Environment Energy and Climate Chang
in ASEAN Countries
2223205 การเมืองเรื่องคนชายขอบ
Politics of Marginal People
2223206 คานิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน
ASEAN Value and Globalization
2223207 สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย และ
ประเทศในอาเซียน



2

3

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

2

1


















1

3. ทักษะทาง
ปญญา




2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2
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มคอ.2 มรรพ.


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2223415
2224201

2224202
2224203

Seminar on Border Security of Thailand
and ASEAN Countries
วิจัยสวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา
Individual Research in ASEAN Study
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคาชายแดน
ASEAN Economic Community and Border
Trades
เพศสภาพในอาเซียน
Gender in ASEAN
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่น คงของชุ มชน
ชายแดน
Security Resource Management of Border
Community



2

3

2. ความรู

1



2

3. ทักษะทาง
ปญญา

1





2






5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2








ความรับผิดชอบรอง



3




2








1
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มคอ.2 มรรพ.


รายวิชา

ความรับผิดชอบหลัก



1. คุณธรรม จริยธรรม

1
(4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
2224301 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
Preparation for Professional Experiencing

Political Science
2224302 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
Field Experience in Political Science
2224998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
The Pre-cooperative Education Course of 
Political Science
2224999 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
The Cooperative Education Course of

Political Science

2

3

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

1

2

3. ทักษะทาง
ปญญา

1

2







































5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง วิเคราะหการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1



2
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มคอ.2 มรรพ.
ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา
ปที่
1
2

3

4

รายละเอียด
มีความรูความเขาในเบื้องตนในแนวคิด และทฤษฎีของสํานั กคิดตาง ๆ ทางรัฐศาสตและ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
นําแนวคิด และทฤษฎีของสํานักคิดตาง ๆ ทางรัฐศาสตและศาสตรที่เกี่ยวของของชั้นปที่ 1
มาสูการฝกวิเคราะห และฝกสังเคราะห รวมถึงฝกเขียนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกั บ
ความตองการและปญหาของชุมชนทองถิ่น และออกฝกการทํากิจกรรม/โครงการสาธารณะ
ดังกลาว เพื่อฝกใหเปนนักปฏิบัติการทางสังคม ตามปรัญชาของหลักสูตร คือ “บัณฑิตติด
พื้นที่”
นําแนวคิด และทฤษฎีของสํานักคิดตาง ๆ ทางรัฐศาสตและศาสตรที่เกี่ยวของของชั้นปที่ 12 มาสู การวิเคราะห และสังเคราะห อยา งเป นรูป แบบ รวมถึงดําเนินกิจ กรรม/โครงการ
สาธารณะในพื้นที่ที่กําหนดไวในปที่ 2 รวมถึงศึกษากฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
เพื่อฝกใหเปนนักปฏิบัติการทางสังคม ตามปรัญชาของหลักสูตร คือ “บัณฑิตติดพื้นที”่
ดําเนินกิจกรรม/โครงการสาธารณะในพื้นที่ทีก่ําหนดไวในปที่ 1-3 อยางตอเนื่อง และออก
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และนักศึกษาตองเปน “นักปฏิบัติการทางสังคม”
อยางเต็มภาคภูมิ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้นและแบบไมมีคาระดับขั้น ดังนี้
1.1 ระดับคาคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับการประเมิน

ความหมายของผลการศึกษา

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

Excellent
very Good
Good
Fairy Good
Fair
Poor
very Poor
Fail

คาระดับคะแนน
0.40
50.3
0.30
5.20
0.20
5.10
0.10
0.00

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอื่นแทนไดแตใหนับหนวยกิตที่สอบตก
และนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย สวนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา ถาได ระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวา สอบตก ตองลงทะเบียนเรียนใหม ถ าไดรับการ
ประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา
1.2 ระบบไมมีคา ระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
PD
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผา น

Pass with Distinction
Pass
Not Pass

ระบบในขอ 1.2 นี้ ใชสําหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม แตการลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามลําดับวิชาที่แตละ
หลักสูตรกําหนด
รายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยคณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร
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2.2 การคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในหลักสูตรรัฐศาสตรตามเกณฑ การคัดเลื อ กที่
คณะกรรมการทวนสอบกําหนด
2.3.คณกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินการตามเกณที่กําหนด
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3.1 ตองลงทะเบียนเรียนหนวยกิตครบตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดไวในเลมของสาขาวิชานี้
3.2 ตองไมมีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3.3 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
หมวด 8 การสําเร็จหลักสูตรและการเสนอใหไดรับปริญญา
ขอ 49 ในภาคการศึกษาสุ ดทายที่ นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสํ าเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา
ขอ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
50.2 สอบไดรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร
50.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
50.4 ผานการประเมินการรวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
50.5 ผานการทดสอบการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
50.6 มีเวลาเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ไมต่ํากวา 8 ภาค
การศึกษาปกติ
50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ไมเกิน 20
ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
ขอ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
51.1 มีคุณสมบัติตามขอ 50.1 50.2 และ 50.3
51.2 มีเวลาเรียน สําหรับ ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไม ต่ํากวา 6 ภาคการศึกษา สําหรั บ หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป ไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษา
51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 4 ป สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 8 ป
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ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
ขอ 52 นักศึกษาที่เรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให ถึง
2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 50.7 และ 51.3
ขอ 53 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ ดังนี้
53.1 ผูที่จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ตองสอบไดคาระด 1ับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาตรี
ห รื อประก า ศนี ย บั ตร วิ ชาชี พชั้ น สู ง ห รื อ ประก า ศนี ย บั ตร อื่ น ใด ที่ เที ย บ เ ท าจ า ก สถ าบั น เ ดิ ม
ไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไมนอยกวา 3.60
ผู ที่ จ ะได รั บ เกี ย รนิ ย มอั น ดั บ 2 ต อ งสอบได คา ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยจากระดั บอนุ ปริ ญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาจากสถาบันเดิม ไมนอยกวา 3.25 และเรียน
ครบตามหลั ก สู ต รได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี
ไมนอยกวา 3.25
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 53.2 และ 53.3
ดวย
53.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา c ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได NP ตามระบบไม
มีคาระดับคะแนน
53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ป และมีเวลาศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสูตร 5 ป
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
และไมเกิน 14 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป
ขอ 54 เปนไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง เกณฑมาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณีตาง ๆ พ.ศ. 2550
ขอ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทํากิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน เพื่ อ
ปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่
กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอจบการศึกษาตองมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครู ใหแกอาจารยใหมใหมีความรู และความเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน และการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตร สนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.3 ทําแผนพัฒนาอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตรการสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศหรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหทันสมัย
(3) อบรมการทําวิจัยชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการและรายงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองคประกอบ
ของ สกอ.ทุกปการศึกษา และกําหนดใหมีการจัดทําแปนการจัดทํางบประมาณ แผนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร มีระบบกลไกในการป
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
1.1. มีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไมเกิน 5 ป
2. บัณฑิต
2.1 หลักสูตรมีแนวทางในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหผูเรียนมีความรูใน
วิชาการ
2.2. มี การกํ า หนดคุณ ลั กษณะตามหลั กสู ตรที่ กํา หนด คือ เป น ผู มี ความรู มี คุ ณธรรมจริ ยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได อยาง
เหมาะสม
2.3. มีการสํารวจขอมูลรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป และความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต โดยการออกแบบสํารวจเอง หรือใชแบบสํารวจของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การ
ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา ดังนี้
3.1.กํ า หนดการรั บ และคั ดเลื อกนั ก ศึ ก ษาเข า ในหลั กสู ตร โดยการกํ า หนดคุ ณสมบั ติ ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดรวมกัน
3.2. สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําา
หรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมวิชาหลัก(core subject) กลุมทักษะชีวิต
และอาชีพ (life and career skills) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skills)
และ กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, and technology skills)
3.3. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอื่น ๆ แกนักศึกษา โดยการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยได โดยกําหนดใหมีชองทางที่หลากหลายใหสามารถปรึกษาได
อยางสม่ําเสมอ
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มคอ.2 มรรพ.
4. อาจารย
ในดานการบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีการดําเนินการ ดังนี้
4.1.มีระบบการรับอาจารยใหม โดยมีการกําหนดเกณฑ คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก การคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม
4.2.มีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุ ดมศึกษากํ าหนด รวมทั้งมีระบบการส งเสริ มและพั ฒนาอาจารย เพื่อให หลักสู ตรมี อาจารย ที่มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง
4.3.มีการสงเสริมใหมีการ เพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ของหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มีการปรับปรุงหลั กสูตรทุ ก 5 ป โดยคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรมีบ ทบาทหนา ที่ในการบริ ห าร
จัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอนและ
การประเมินผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ใ นการประเมิ น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ า หนดรายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาที่ ทั น สมั ย ก า วทั น
ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่ง
ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็ม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได คํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดาน
การให บริการ เชน หองเรียน ห องปฏิบั ติการ ห องทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน ห องสมุ ด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิ วเตอร Wifi และอื่น ๆ รวมทั้ งการบํ ารุงรักษา ซึ่งสามารถสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ เรียนรูที่กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย
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มคอ.2 มรรพ.
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม ในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ของปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
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มคอ.2 มรรพ.
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1
2
3
4
5
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
9 10 10 11 12
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
8
8
8
9 10
เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป าหมาย และมีจํ านวนตั วบ งชี้ที่มีผลการดํา เนิ นการบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแต
ละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
จัดใหมีการประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตร เพื่อขอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ประเมินการสอน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมีการพิจารณาจากตัวผูเรียน
ผานการทดสอบกลางภาคเรียนการสังเกตพฤติกรรมรายงาน และการอภิปรายในชั้นเรียนเหลานี้เปนตัวชี้วัด
ความเขาใจของนักศึกษาอันจะไปสูการปรับปรุงกลยุทธการสอนตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม ใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 เทอมสุดทายกอนจบการศึกษาประเมินโดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
การประเมินจากการเยี่ยมชม และขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เปนไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข อมูล จะทํา ให ทราบป ญหาของการบริ หารหลั กสู ตรทั้ง ในภาพรวม และในแต ละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็ปรับปรุง
ยอยในการปรับปรุงยอยนั้น ควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทํา
ทุก 4 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 71

มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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มคอ.2 มรรพ.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม

30 หนวยกิต
จํานวน 9 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
0163001
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
ศึกษาแนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา ในมิติตาง ๆ เชน มิติเขาใจ เขาถึง พัฒนา มิติภูมิสังคม
มิติหลักการทรงงาน 23 ขอ และมิติการสรางคนดวยการศึกษาและการเรียนรู เปนตน แนวทางพระราชดําริ
ในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดําริตาง ๆ ที่แกปญหาใหกับราษฎร ตามพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในจังหวัดจันทบุรีที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
Students study King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's, work.
His Majesty’s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and developing,
His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through experience,
etc. Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal Guidance,
Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy. Students will be able to demonstrate
familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province.
0163002

จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Moral Education for Self Development
ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม การนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑการตัดสินคุณคาในชีวิต การประยุกตใช
และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝกปฏิบัติเพื่อเรียนรูการเปนจิตอาสา
This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on teaching
life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, philosophy
and psychology to apply and integrate the development of their own lives, including
knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals amid
rapid changes in modern society times.
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มคอ.2 มรรพ.
0163003

ภูมิคุมกันการทุจริต
3(3-0-6)
Anti Corruption Immunity
ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกตางระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปองกันการ
ทุจริต แนวทางการปองกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหนาที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบตอ
สังคมในการตอตานการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences,
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against
corruption and management on Good Governance.
0163004

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการ
ทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการทําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับ
การเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, the
nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By
meditation practicing according to various steps.
0163005

ชีวิตและความตาย
3(2-2-5)
Life and Death
ศึกษาหลักคําสอนของแตละศาสนาที่ เกี่ ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศไทย
ตางประเทศ รวมทั้งความตายของคนแตละศาสนาและชาติพันธุ โดยเนนศึกษาโลกทัศนและชีวทัศนของแต
ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุ ทธเกี่ ย วกั บ ชี วิ ตและความตาย เช น เรื่ องขั น ธ 5 ไตรลั กษณ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติตอชีวิตและความตาย เชน หลักความไมประมาทในการดําเนินชีวิต หลักการเตรียม
ตัวตายอยางมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกลตาย ชีวิตหลังความตาย การ
เตรียมตัวตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนใหกําลังใจแกผูประสบ
ความสูญเสีย
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มคอ.2 มรรพ.
Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in Thailand
and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. By focusing on
the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism concerning life and
death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the Three Characteris, Karma
and Samsara or the Wheel of Rebirth. How to treat life and death, such as the principle of
non- negligence in life, the principles of preparing to die consciously. The concept of
historical life in the previous life, nearly life to death, the life after death. Preparing to die,
good death patterns, traditions about death and methods of comforting and encouraging
people to suffer losses.
1.2. กลุมวิชาการนําความรูสูสากล

จํานวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
0263001

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Thai for Communication in the 21st Century
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเขาใจในการใชภาษาไทย และการใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสําคัญ ประกอบดวยการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห และตีความอยางสรางสรรค ฝกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณตาง ๆ
Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking,
reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be
able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality
development in various situations.
0263002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
English for Communication in the 21st Century
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
4 ดาน การฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมทั้งคําศัพทและการออกเสียง ไดอยางถูกตองเหมาะสม
English usage for communication in the 21st century, English four skills improvement
and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary and
pronunciation in the accurate and appropriate way.
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มคอ.2 มรรพ.
0263003

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Chinese for Communication in the 21st Century
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจี นกลาง คําศัพท โครงสราง
ประโยคพื้นฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน การฟง การพูด การอานและการเขียน
รวมทั้งบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic system,
vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice:
listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life.
0263004

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Khmer for Communication in the 21st Century
การใชภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องตน รูระบบเสียง โครงสราง
รูปประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเขมรที่ใชในชีวิตประจําวัน การเรียนรู
สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีตอชาวกัมพูชาใน
ฐานะที่เปนประเทศเพื่อนบานของไทย
Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer phonology,
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for
everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian;
positive attitudes to Cambodian as a neighbor.
0263005

วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Society and Culture
ความเขาใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พัฒนาการ
ความรวมมือของประชาคมอาเซียน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ปญหาความขัดแยงในอาเซียน บทบาทดาน
การตางประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการสื่อสาร
ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีตอพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย
Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems,
economics, politics; cooperation on economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN
policies on evolution of Thai society and economics.
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มคอ.2 มรรพ.
0263006

ชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Life in the digital Age
แนวคิดเกี่ ย วกั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล พลเมื อ งดิ จิ ทั ล สั งคมดิ จิ ทั ล การประยุ กตใช ดิ จิ ทัล ในการทํ า งานและ
ชีวิตประจําวัน การรูเทาทันสื่อ การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work and
daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of
changes in the digital world, digital law and ethics.

0263007

คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
3(2-2-5)
Computer, Poll and Presentation
การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การรูเทาทันและวิเคราะหขอมูลในสื่อสังคมออนไลน เทคนิคการสุม
ตัวอยาง สถิติเบื้องตน การทําโพล สิทธิมนุษยชน การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อ
ประกอบการนําเสนอ การใชกลยุทธในการนําเสนอที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการนําเสนอในงาน
แตละประเภท
Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques,
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design
skills, using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each
type of work.
1.3. กลุมวิชาความอดทน

จํานวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
0363001

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
จิตอาสากับการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Volunteer with Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชนและทองถิ่ น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เนนการสรางงานจิตอาสา โดยการมีสวนรวมกับกลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดาน
จิตอาสา ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชนหรือเปนอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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มคอ.2 มรรพ.
Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and methods of
volunteer work for self- development, local community. To understanding the form,
guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama X
who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations.
The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the
way of volunteer spirit for sustainable social and environmental development.
0363002

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรูพื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชา
สังคมไทย วิเคราะหปญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโนมการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต
Fundamental knowledge of politics and government; state and society relationship;
political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles of good
governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of Thailand;
the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's civil
society; the analyses of political problems including the future trends of politics of
Thailand.
0363003

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
3(3-0-6)
Citizenship of Thai Democracy
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน พัฒนาการ แนวคิดความเปน
พลเมือง คุณลักษณะความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะ
การคิด ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และการรวมมือทํางาน การปลูกฝงใหเปนมนุษยที่เขาใจในวิถีชีวิตของแต
ละปจเจก และวัฒนธรรมที่แตกตางอาทิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีสวน
รวม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง
Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, characteristics
of citizenship and democracy, focusing on self- learning, thinking, working, problem- solving,
communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding of each
individual’ s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, freedom
and participation as a citizen in a political role.
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มคอ.2 มรรพ.
0363004

การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Community Learning
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน องคประกอบชุมชน โครงสรางชุมชน และแนวคิดพื้นฐานใน
การเขาใจชุมชน การเรียนรูการปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาขอมูลชุมชนพื้นฐาน การสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับชุมชน และเจตคติที่ดีกับชุมชน
The meaning of and understand about the community, community components,
community structures, and the basic concepts of community understanding. To study a
community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data from the
community surveyed by using simple techniques and instruments for community learning.
To learn how to build good relationships and good attitudes with the community.
0363005

พลเมืองสีเขียว
3(2-2-5)
Green Citizen
การปลูกฝงจิ ตสํานึกพลเมืองและความเป นพลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองในสังคมไทยความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่ งแวดลอม หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทําโครงการ
รณรงคเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม
Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’ s function in
society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise
awareness or bring about change in society.
0363006

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Basic Smart Technology and Development
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับการ
พัฒนางาน ความกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบันและอนาคตฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือและซอมบํารุงเครื่อง
อุปกรณและเครื่องใชพื้นฐาน
Smart system definition, recent smart system application, basic structure and device
of smart system, design of easy smart system for daily life.
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มคอ.2 มรรพ.
0363007

แนวทางพระราชดําริดานพืชพรรณและการเกษตร
3(2-2-5)
Royal Initiation in Plant and Agriculture
พืชพรรณที่มีตอชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดําริ การ
จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Plants for life according to the “ Plant Genetic Conservation Project under the Royal
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and principle
of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, sufficiency
economy, agricultural business, agricultural tourism.
1.4. กลุมวิชาฉลาดและการจัดการ

จํานวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
0463001

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
ฉลาดคิด
3(3-0-6)
Smart Thinking
ลักษณะการทํางานของสมองมนุษย การคิดเบื้องตน การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การผสมผสาน
การคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of
thinking, integrated thinking for innovation development.
0463002

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู รูจักตนเองและเขาใจผูอื่น การปฏิสัมพันธ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ
สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ความสุขกับความรัก และ
การออกแบบชีวิต
Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation,
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for
relationships, happiness with love and life design.
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มคอ.2 มรรพ.
0463003

ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของผูนําที่ดี คุณธรรม
จริ ย ธรรมของผู นํ า การสร างแรงจู งใจ การทํ า งานเป น ที ม การบริห ารความขั ด แย งในที มงาน และการ
แกปญหา
Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics of good
leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management and
problem solving.
0463004

ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
3(3-0-6)
Digital Business and SMEs
แนวคิดการบริหารจัดการ หนาที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คุณลักษณะและทักษะ
สําหรับผูประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปจจัยความสําเร็จและความ
ล มเหลวของธุ รกิ จ ธุ รกิ จ ยุ คดิ จิ ทั ล ระบบธุ รกิ จ ดิ จิ ทั ล การตลาดและการโฆษณาออนไลน ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผูประกอบการ
Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, features
and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship opportunities,
success and failure factors. Digital business system, online marketing and public advertising,
security system, law and ethics of entrepreneurs.
0463005

การเงินและความมั่นคง
3(3-0-6)
Finance and Wealth
การปรัชญาทางการเงิน ความเขาใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจายสวนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทนทางการเงิน
การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องตน
Financial philosophy, understanding in finance, personal financial management,
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and
income tax, financial investment and risk.
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มคอ.2 มรรพ.
0463006

อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีคา การเลือกซื้อและการดูแล

รักษา
Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, concepts
of buying and caring of gems and jewelry.
0463007

การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health Management
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัย ปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ และความแตกตางของชวง
วัยในสภาวะสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย
Definition, important of life and health management, food and nutrition, exercise for
health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in aging society
of Thailand.
0463008

ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Arts for Daily Life in the 21st Century
การประยุกตใชศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแตงกาย ที่เกี่ยวของกับสถานการณ หรือเทศกาลตาง ๆ
เพื่อคุณคาทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งสวนบุคคล และในสังคมปจจุบัน
Application of arts, music and costume design in daily life related to situations, or
festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society.
0463009

สุนทรียะการเกษตร
3(2-2-5)
Aesthetic Agriculture
ความรูพื้นฐานและความสําคัญของการเกษตร ดานสัตวบก สัตวน้ํา พืชและอาหาร ภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกตเพื่อใหการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
Basic knowledge and important of agriculture: animals, aquatic animals, plants and
food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application of
agricultural products for living a happy life.
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มคอ.2 มรรพ.
0463010

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การคิดเชิงตรรกศาสตรและการใหเหตุผล อัตราสวนและสัดสวน รอยละ ลําดับและอนุกรม วิเคราะห
ข อ มู ล เบื้ อ งต น กระบวนการตั ด สิ น ใจ ความน า จะเป น และการประยุ ก ต ใ ช ใ นการแก ไ ขป ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน
Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and serial,
fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve problems
in daily life.
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มคอ.2 มรรพ.

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
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มคอ.2 มรรพ.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

94 หนวยกิต
จํานวน 60 หนวยกิต

รหัสวิชา
2221421

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Foundation of Political Science
ความหมายของอํานาจ การเมือง และรัฐศาสตร วิวัฒนาการ และขอบเขตของวิชารัฐศาสตร มโนทัศน
หลักในทางรัฐศาสตร แนวทางการศึกษาในสํานักสมัยใหมนิยม และหลังสมัยใหมนิยม
Definition of power, political and political science, evolution and scope of political
science, core concepts in political science, educational approaches in the modernisim and
postmodernism.
2221422

ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Foundation of Public Administration
ความหมายของการบริหารรัฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร มโนทัศนหลักในทางรัฐประศาสนศาสตร แนวทางการศึกษาในสํานักสมัยใหมนิยม และ
หลังสมัยใหมนิยม บทวิพากษทางทฤษฎีของความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
Definition of public administration and Public Administration, evolution and scope of
Public Administration, core concept of Public Administration, approaches modernism and
postmodernism, critical in Public Administration theory.
2221423

ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Foundation of International Relations
ความหมาย วิวัฒนาการ ขอบเขต และทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ และระบบโลกาภิวัตน
มโนทัศนเกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดตัวแสดงในเวที และเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน
Definition, evolution, scope and international relations theory and the globalization
system, the concepts of factors determining characters in stage and tools for conducting
international relations and the changing direction of international relations.
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มคอ.2 มรรพ.
2221431

ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political philosophy
แนวคิด และทฤษฎีทางการเมื องของนักคิดในสํานักคลาสสิค สมัยใหมนิยมและหลังสมั ยใหมนิยม
เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองทั้งของตะวันตกและตะวันออก โดยยกกรณีศึกษานักคิดที่เปน
ตัวแทนของสํานักตาง ๆ
Political concepts and theories of thinkers in the classical school, Modernism and
Postmodernism, comparing political concepts and theories of both the West and the East
by the case study of thinkers representing various schools.
2221432

รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
รั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะที่ เ ป น กติ ก าทางการเมื อ ง บทบาทหน า ที่ ข องสถาบั น ทางการเมื อ งภายใต
รัฐธรรมนูญ หลั กเกณฑการเข าสูอํ านาจและการใช อํานาจปกครองที่ เกี่ ยวข องกั บรัฐธรรมนู ญ ตลอดจน
บทบาททางการเมืองของสถาบันทางการเมืองอื่น ๆ ในสังคม และปญหาและแนวโนมการพัฒนาทางการ
เมืองไทย
Constitution as a political rule, roles and duties of political institutions under the
constitution, rules for access to power and exercise of administrative powers related to the
constitution, and the political role of other political institutions in society and the problems
and trends of Thai political development.
2221433

ภาวะผูนําทางการเมือง และการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Political Leadership and Decision Making
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ รูปแบบภาวะผูนําทางการเมือง
กับมิติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เหตุการณทางการเมืองที่สัมพันธกับการมีและการใชอํานาจกับ
การตัดสินใจเชิงนโยบายหรือทางการเมืองของผูนําทางการเมือง บทบาทของผูนําและนักการเมืองในระดับ
โลกและของไทยที่มีชื่อเสียง หรือสรางความเปลี่ยนแปลงในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใหกับประเทศ
รวมถึงบทบาทและความคิดทางการเมืองของผูนําที่นาสนใจในทางประวัติศาสตรการเมืองของไทย
Principles and theories of political leadership and decision- making, leadership and
political dimension of political democracy, political events associated with the use of power
and the political or policy decisions of political leaders, the role of leaders and politicians in
the world and Thailand is famous or a change in the political, economic and social country.
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มคอ.2 มรรพ.
Including the role and the political leadership of the interest in the political history of
Thailand.
2221434

รัฐ และสังคม
3(3-0-6)
State and Society
พัฒนาความสัมพันธระหวางรัฐและสังคม พัฒนาการของรัฐ รูปแบบของรัฐ ประชาสังคม และ
ประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย
ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตย
Development of relations between the state and society, state development, forms
of civil society, and democracy in the West, development of the Thai state, The
emergence and role of civil society in Thailand, appropriate relationships between states
and civil society in a democratic context.
2222421

ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Foundation of Public Policy
ความหมาย รูปแบบ และประเภทของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะในมิติการ
กําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย บริบทและผูมีบทบาทในกระบวนการ
นโยบาย และตัวแบบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Definitions, form and types of public policy; public policy process in policy
formation, policy implementation, and policy evaluation, context and role of policy makers
and models for formulating public policy.
2222422

ระบบการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Governance System
แนวคิดระบบการบริหารจัดการ ลักษณะสําคัญของแนวคิดระบบบริหารจัดการ พัฒนาการแนวคิด
ระบบการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ แนวทางการศึกษาระบบการบริหารจัดการ สํานักคิด
ที่เกี่ยวของ เชน สํานักประเพณีนิยม สํานักหลังสมัยใหม สํานักหลังโครงสรางนิยม สํานักแนวการตีความ
แนวทฤษฎีวิพากษ และสํานักการบริหารจัดการสีเขียว กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบการบริหารจัดการใน
การบริหารงานในภาคสาธารณะหรือภาคสวนอื่น ๆ
Governance system concepts, key characteristics of governance system concepts,
development of governance system concepts both domestically and internationally,
guidelines for the study of governance systems on related schools of thought such as
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มคอ.2 มรรพ.
Traditionalism, Postmodernism, Poststructuralism, Interpretationalism, Critical theory and
Green administrationism, etc. The case studies of the application of administration systems
in the public sector or other.
2222423
ศาสตรพระราชาวาดวยการเมือง และการปกครอง
3(3-0-6)
H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy for Politics and Government
ปรัชญาของพระปฐมราโชวาทและพระปฐมพระบรมราชโองการ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
หลั กการทรงงาน และโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ แนวที่ สํ าคั ญ ทั้ งทางด านการเมื องและการ
ปกครอง เชน ระบบประชาธิปไตย หลักนิติธรรม การศึกษาเพื่อการสรางพลเมือง แนวคิดเรื่องจิตอาสา เปน
ตน
Philosophy of King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's work. His
Majesty’ s first speeh, Sufficiency Economy Philosophy, work, Royal Projects in important
concepts in both politics and government, such as democracy, the rule of law, education
for citizenship, concepts of volunteering, etc.
2222431

การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics
ความมุงหมาย และวิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ อาทิ แนวหนาที่นิยม
แนววิเคราะหระบบการเมือง แนวเศรษฐศาสตรการเมือง ประเด็นสําคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ในปจจุบัน เชน กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง ประชาธิปไตย รัฐและประชาสังคม เปนตน
The aims and methodology and comparative political studies, such as functionalism,
political system analysis, political economy, important issues in comparative political studies
at present, such as interest groups, political parties, democracy, state and civil society, etc.
2222432

สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Integrated Political Science
ความหมาย และความสําคัญของวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการ การศึกษาระบบคิดแบบสหวิทยาการ
กับวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร เพื่อสรางความรูพื้นฐานของกรอบความคิดแบบสหวิทยาการมาปรับใชอธิบาย
ปญหาทางการเมือง
Definition and importance of interdisciplinary methodology, interdisciplinary thinking
syetem and political science for building foundation of the interdisciplinary conceptual
framework to adapt to political problems.
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มคอ.2 มรรพ.
2222433

การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
3(3-0-6)
Democratization in Thai Society
ฐานคิด และรูปแบบประชาธิ ป ไตยแบบตัว แทนและแบบมีสว นรว ม ปญหาและอุ ปสรรคของการ
พั ฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย กลไกและกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตยไทย คุณลักษณะของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การเมืองภาคพลเมือง วัฒนธรรมไทยกับพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และ
ยุทธศาสตรการสรางความเปนพลเมืองในสังคมไทย
The base idea and form of representative and participatory democracy, problem and
barriers to the development of democracy in Thailand, the mechanism and process of
democratic development in Thailand, features of citizens in a democracy, civic politics Thai
culture with Thais citizen development and strategies to build a civil society in Thailand.
2222434

การเมือง และการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Politics and Administration
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองทองถิ่น ทั้งในรูปแบบการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ โดย
พิจารณาประเด็นทางทฤษฎี เชน เปาหมายการปกครองทองถิ่น กลไกทางการเมือง บทวิพากษทางทฤษฎี
เปนตน การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีมาใชในประเทศไทย การนําแนวคิดและทฤษฎีที่สอดคลองกับการ
พัฒนาประชาธิปไตยไทยในปจจุบัน
Concepts and theories of local administration both in the form of centralization and
decentralization by considering theoretical issues such as local administration goals, political
mechanism, theoretical criticism, etc. The application of concepts and theories to Thailand,
the application of concepts and theories that are consistent with the development of Thai
democracy today.
2222461

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และการเมืองไทย
3(3-0-6)
History of Thai Economy and Politics
ความสําคัญและความหมายในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ฐานคิดทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองไทยในอดีตจนถึงปจจุบันโดยใชแนวคิดวิถีการ
ผลิต และการก อรูปทางสังคม การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางเศรษฐกิจกับทางการเมือง รวมถึง
ปจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลตอสังคมการเมืองไทย
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มคอ.2 มรรพ.
Importance and meaning in economic history study, foundation of economic politics
and culture, economic and political evolution in Thailand from past to present, by using
mode of production concept and social formation, study of the interaction between
economic structure and politics, including the factors of the global capitalist system which
have an influence on Thai political society.
2223411

วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6)
Social Research Methodology
วิธีวิทยา และกระบวนการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยพิจารณาตั้งแตการกําหนดหัวขอ การตั้งสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิจัย โดยฝกรวมถึงการเขียนเคาโครงวิจัย
Quantitative and qualitative research methodology, considerations of research topics,
hypothesis construction, data collection, data analysis, research summary, and practice of
research proposal writing.
2223412

สัมมนาปฏิบตั ิการวิจัยทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Seminar on Research Action for Political Science
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย โดยเลือกหัวขอวิจัยในทางรัฐศาสตร
Practical training in data collection techniques and methods, data analysis, research
writing, research presentation based on selected political science research topics.
2223421

กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Administrator Law for Political Scientist
ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตร และกฎหมายในฐานะที่เปนเครื่องมือในการใชอํานาจทางปกครอง
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง หลักการจัดโครงสรางทางปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน การกระทําทางปกครองและการบริการสาธารณะ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางทางปกครอง และสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนา
กฎหมายขอมูลขาวสารทางราชการ เปนตน
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มคอ.2 มรรพ.
Relations between political science and the law as an administrative tool, basic
principles of administrative law, principles of administrative structure and government
administration, act of administration and public services, judicial review of administrative
acts, and the essence of relevant laws such as Establishment of the Administrative Court
and Administrative Court Procedure Act, B.E. 2542, Administrative Procedure Act, B.E. 2539,
Liability for Wrongful Act of Officials Act, B.E. 2539, Official Information Act, B.E. 2540 etc.
2223431

นิเวศวิทยาทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Ecology
ปรั ช ญาและทฤษฎี ก ารเมื อ งสี เ ขี ย ว ความหมายนิ เ วศวิ ท ยากั บ มิ ติ ท างการเมื อ ง โลกทั ศ น ท าง
สิ่งแวดลอม แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดนิเวศวิทยาทางการเมืองตาม
ความคิดของนักคิดที่เนนเศรษฐศาสตรทางเลือก นิเวศวิทยาทางการเมืองกับการเมืองสีเขียว ปญหาเรื่องที่อยู
อาศัย ที่ดิน แมน้ํา ทะเล ปาเขา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรม บทบาทของพรรคการเมือง
กับการเมืองสีเขียว แนวคิดดานการพัฒนาเศรษฐกิจกับปญหาสิ่งแวดลอม ความยุติธรรมทางสังคม เปนตน
Green philosophy and political theory, definition of ecology and political dimensions,
vision of environment, green political economy concepts and sustainable development,
political ecology concepts according to thinkers with emphasis on alternative economics,
political ecology and green politics, problems of housing, land, river, sea, forest and fair
natural resource management, the role of political parties and green politics, concepts of
economic development and environmental problems Social justice etc.
2223461

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Economy
พั ฒ นาการของวิ ชาเศรษฐศาสตร การเมื อ ง ความแตกต างระหว างเศรษฐศาสตร กระแสหลั ก กั บ
เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ ง มโนทั ศน ที่ สํ าคั ญทางเศรษฐศาสตร การเมื อ ง สํ า นั กคิ ดหลั กของเศรษฐศาสตร
การเมือง องคความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมืองของสังคมไทย
Development of political economy, the difference between mainstream economics
and political economics, key concepts in political economy, main school of political
economy, knowledge about political economy in Thai society.
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มคอ.2 มรรพ.
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

จํานวน 27 หนวยกิต

2223101

สื่อสารมวลชน และการเมืองทองถิ่น
3(3-0-6)
Mass Media and Local Politics
แนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการของทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ ง ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร อิ ท ธิ พ ลของ
สื่อสารมวลชน การสรางวาทกรรมในทางการเมือง บทบาทของสื่อสารมวลชนในฐานะที่เปนพื้นที่สาธารณะ
การสรางประชาธิปไตยผานการสื่อสาร อิทธิพลของสื่อทางเลือกและพื้นที่ไซเบอร
Concepts, theories, development of political communication theories, communication
theory, influence of journalism, creating political discourses, role of mass communication as
a public space, creating democracy through communication, influence of alternative media
and cyber space.
2223102

การเมืองทองถิ่น และทุนนิยมของทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Local Capitalism
พัฒนาการของกระบวนการสะสมทุนในทองถิ่นชนบทไทย การกอรูปทุนนิยมในทองถิ่น การแตกตัว
ทางสังคมและชนชั้นในชุมชนทองถิ่น โครงสรางอํานาจ และเครือขายแบบชนชั้นนําในทองถิ่น การกาวเขาสู
เวทีทางการเมืองของนายทุนทองถิ่น โดยอาศัยระบบธุรกิจการเมือง ความขัดแยงระหวางชนชั้นนําทองถิ่น
กลุมตางๆ รวมถึงการเคลื่อนไหวตอตานของประชาชนฐานรากของทองถิ่น การใชกลไกลทางการเมืองทั้งใน
รูปแบบกลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง เชน การใชสภาหอการคา หรือการจัดตั้งพรรคการเมืองทองถิ่น
Development of capital accumulation process in Thai rural, local capitalism
formation, social fragmentation and class in the local community, power structure and local
elite networking, step into the political arena of the local capitalists by relying on the political
business system, conflict between local elites, including the resistance movement of local
citizens, political mechanisms in the form of interest groups and political parties, such as the
Chamber of Commerce or the establishment of local political parties.
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2223103

ทุนนิยมโลก ทุนนิยมของทองถิ่น และทองถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization, Global Capitalism and Localism
วิวัฒนาการของระบบทุนนิ ยมในประวัติศาสตรโลก การกอรูปของทุนนิยมโลกยุคหลังสงครามเย็น
ทุนนิยมสมัยใหมและยุคหลังสมัยใหม การกอรูปทุนนิยมในทองถิ่น การแตกตัวทางสังคมและชนชั้นในชุมชน
ทองถิ่น การรวมกันจัดระบบการปกครองใหมในทองถิ่น ตลอดจนจินตนาการในการสรางสังคมใหมที่มี การ
ปกครองตนเอง และแนวคิดทองถิ่นนิยม และขบวนการตอตานทุนนิยมโลก โลกาภิวัตน และเสนอความคิด
แนวทางในการสรางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
Evolution of capitalism in world’ s history, formation of post- Cold World capitalism,
modern and postmodern capitalism, local capitalism formation, social fragmentation and
local community class, coincidence of organizing a new local administration system and
imagination in creating a new self- governing society and localizationism concept and anticapitalist movement, globalization, and self-economy concept.
2223104

การเมือง และนโยบายสาธารณะทองถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Public Policy
มิ ติ ทางการเมื องในการกํ า หนดนโยบายสาธารณะ การนํ า นโยบายไปปฏิบั ติ แ ละการประเมิ นผล
นโยบาย โครงสรางอํานาจทองถิ่น และผูกระทําการเชิงนโยบายในกระบวนการนโยบายทองถิ่น ตัวแบบทาง
การเมืองในการวิเคราะหนโยบายเพื่อเสนอทางเลือกนโยบายสาธารณะทองถิ่น
The political dimension in public formulation, policy implementation and evaluation,
local power structures and local policy actor in local policy process, and the analysis of
political model for local public policy alternative.
2223105

การเมืองของภาคประชาชนทองถิ่น
3(3-0-6)
Politics of Local Popular Sector
ปญหาทางการเมืองและความเปนการเมืองของภาคประชาชน เนนการเมืองของคนรากหญาหรือใน
สังคมทองถิ่น ปญหาและพัฒนาการของเครือขายและขบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนและชุมชน
ในการเคลื่อนไหวทางสั งคมการเมืองที่เป น ปรากฏการณทางการเมื องในระบอบประชาธิป ไตยไทย การ
สะทอนความคิดและบทบาททางการเมืองอยางแตกตางหลากหลายในแงการเมืองของภาคประชาชนกลุม
ตาง ๆ ในทองถิ่นหรือภูมิภาคเพื่อการอนุรักษปกปองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสิทธิชุมชน เปน
ตน
Political issues and politics of the public sector, political focus of grassroots or local
society and the development of networks and political movement of the people and
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communities in social movement politics as a political phenomenon in a democratic
Thailand the reflection and the role of political diversity in terms of politics, civil society
groups, local or regional, to conserve natural resources, protect the environment and the
community.
2223106

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Administrative Law
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองท อ งถิ่ น ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่น เชน กฎ ระเบียบ และหนังสือราชการตาง ๆ ในทองถิ่น
รวมถึงหลักในการรางระเบียบขอบังคับในทองถิ่น อาทิ เทศบัญญัติ ขอบัญญัติตําบล หลักในการมีสวนรวมใน
การรางขอบัญญัติในทองถิ่น
Laws on local administrative including Act, decentralization procedure, Acts relating to
local administration, regulations and local administration letters, and principles for drafting
local regulations such as ordinances, district ordinances, etc. principles of participation in
drafting local ordinances.
2223107
จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Political Ethics and Good Governance
แนวความคิดหรือมโนทัศนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางการเมืองในระดับโลก รวมถึง
นักคิดสํานักหลังโครงสรางนิยม และหลังสมัยใหม ในแงปญหาการจัดระเบียบทางการเมืองของนักการเมือง
ใหสอดคลองกับการพัฒนาการเมืองเพื่อกาวสูระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ และการสรางคุณลักษณะของ
นักการเมืองในสังคมไทยที่ตองมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบทางการ
เมือง ความชอบธรรมทางการเมือง มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางการเมืองสูง
Concept or perception regarding the good governance and ethics in the political world,
structuralism and postmodern thinkers in terms of political issues, political organizing, in line
with the development of democratic politics to become rich and the features of a politician
in Thailand's political behavior requires a transparent, accountable, responsible way, political
legitimacy with good governance and high ethical politics.
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2223108

การวิเคราะห และการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น
3(3-0-6)
Conflict Management Analysis in Locality
ศึกษาแนวคิดวาดวยความขัดแยงทางสังคม วิเคราะหสาเหตุของความขัดแยง ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ผลกระทบของความขัดแยง กติกากลไกและกระบวนการจัดการความขัดแยงในทองถิ่นวิธีการจัดการความ
ขัดแยงทองถิ่นและแบบสมัยใหมและการใชภูมิปญญาดั้งเดิม
Concept of social conflict, the analyze the causes of conflict, stakeholders and the
effects of conflict rules, mechanisms and processes of conflict management to local conflict
management and modernization of local and traditional knowledge.
2223109

บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น
3(3-0-6)
Role of Woman in Local Politics
แนวคิดบทบาทหญิงชายจากมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยมตาง ๆ เชน เสรีนิยม มารกซิสม อนาธิปตย
กลุมทวนกระแส เปนตน พัฒนาการของบทบาททางการเมื องของสตรีในตางประเทศและในประเทศไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รูปแบบและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการเมืองทองถิ่น ตลอดจนผลกระทบและ
แนวโนมของบทบาททางการเมืองของสตรีในอนาคต
Concepts of male and female role from feminism theory such as Liberal, Marxist,
Anarchism and others etc, the political role development of women in other country and
Thailand and impact and prospects of the political role of women in the future.
2223110

การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Strategic Planning for Eastern Local Development
แนวคิดยุทธศาสตร การวางแผนในฐานะเครื่องมือทางยุทธศาสตร การวิเคราะหสถานการณระดับ
ทองถิ่นและระดับโลก การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภาคตะวันออก ความสัมพันธ
ของยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน โครงการในระดับตาง ๆ การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การประเมิ นผล
ยุทธศาสตร ศึกษากรณียทุ ธศาสตรเพื่อการพัฒนาในมิติตาง ๆ
Strategic concepts, planning as a strategic tool, analysis of local and global situations,
establishing directions and strategies for Eastern local development, relationships of
strategies, policies, programs, projects at different levels, strategic implementation, strategic
evaluation, a case studies of development strategies in various dimensions.
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2223111

สัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่นในสังคมไทย
3(3-0-6)
Seminar on Local Politics and Power Structure in Thai Society
พั ฒ นาการและแนวโน ม ของโครงสร า งอํ า นาจในท อ งถิ่ น ไทย ป จ จั ย และเงื่ อ นไขที่ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ ความสัมพันธระหวางโครงสรางอํานาจทองถิ่นกับการเมืองระดับชาติรวมถึง
บทบาทของพลังกระแสโลกาภิวัตน แบบแผนการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจจากรูปแบบเครือขายที่ไมเปน
ทางการมาสูเครือขายเปนทางการ
Development and trends of power structures in Thai localities, factors and conditions
leading to changes in power structure, relationship between local power structure and
national politics, and role of globalization power, the pattern of changing power structure
from informal networks to formal networks.
2223112

สัมมนาการเมืองทองถิ่นในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Seminar on Local Politics in the Eastern Region
เนนสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทางการเมือง
ของภาคตะวันออกที่มีผลตอการเมืองทองถิ่นในปจจุบัน รวมถึงปญหาขององคกรปกครองทองถิ่น โครงสราง
อํานาจของทองถิ่น ปญหาและบทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น นักการเมือง และ
พรรคการเมืองของภาคตะวันออกในอดีตและป จจุ บัน เชน สัมมนาปญหาพั ฒนาการของรัฐชาติ กับ การ
เมื อ งไทย ประวั ติ ศาสตร ทางการเมื องที่ มี ผ ลต อการเมื องท อ งถิ่ น พัฒนาการของเจ า พ อท องถิ่ น กั บ การ
เมืองไทย
Focusing seminars on history, changing economic, social and political culture of
Eastern influence local politics to the present, problem of local authorities, structure of the
local authority and the political role of civil society, local politicians and political parties of
the Eastern Conference in the past and present, such as the development of the nationstate politics Thailand, historic political influence local politics or development of local
political “Chaopho” Thailand.
2223113

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Crisis Management
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและความเสี่ยงตอการเกิดพิบัติภัยและวิกฤตการณ การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤตภายใตความซับซอนในบริบทตาง ๆ กระบวนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ประกอบดวย
การวางแผน การจัดองคกร การระดมทรัพยากรและสรรพกําลังทางการบริหาร ภาวะผูนํา เครือขายทางการ
บริ ห าร การถอดบทเรี ย นกรณี ก ารบริ ห ารจั ด การในภาวะวิ ก ฤตทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
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Environmental changes and risks of disasters and crises, crisis management under
complexity in various contexts, crisis management processes, including planning,
organization, mobilization of resources and administrative power, leadership, administrative
networks, lesson learned in case study of crisis management both in the country and abroad.
2223114

ผูประกอบการทองถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Local Entrepreneurs and Community Enterprises
แนวคิด หลักการ คุณลักษณะและทั กษะที่จํา เป น ของผู ประกอบการท อ งถิ่น แนวคิดพื้ นฐานของ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการตลาด การจัดการการผลิต กลยุทธการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
อาทิ ธุรกิจพาณิชยดิจิทัล การคาและบริการออนไลน เปนตน
Concepts, principles, characteristics and necessary skills of local entrepreneurs, basic
concepts of community enterprise, marketing management, production management,
sustainable development strategy of community enterprises, such as digital commerce, ecommerce and services, etc.
2223413

การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
3(3-0-6)
Individual Research in Local Politics
ฝ กการรวบรวมข อมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจั ย โดยเลือกประเด็ นวิจัยที่
เกี่ยวของกับสาขาการเมืองทองถิ่น รวมถึงเทคนิคการวิจัยที่สอดคลองตอสาขา เชน การวิจัยเชิงสํารวจ หรือ
การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา เปนตน
Practice of data collection, data analysis, and research writing based on the topics
related to local politics. Use of relevant research techniques: survey research and research
methods in anthropology.
2222462

ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Economic Doctrines
ความคิดทางเศรษฐศาสตรการเมืองในอดีต ตั้งแตลัทธิพาณิชยนิยมเสรีนิยม สังคมนิยม มารกซิสตและ
อนาธิปตยนิยม จนถึงความคิดในปจจุบัน ไดแก นีโอมารกซิสต แนวคิดหลังมารกซิสต สถาบันนิยม ทางเลือก
สาธารณะ รวมถึงแนวคิดเสรีนิยมใหม และชาตินิยมใหม
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มคอ.2 มรรพ.
Concept of economic politics in the past from the cult of Commerce Liberal,
Socialism, Marxism, Anarchism and in the present such as Neo– Marxism, Post- Marxism,
Institutionalism, Public Choice including the New Liberalism and New Nationalism.
2223414

การวิจัยสวนบุคคลทางเศรษฐศาสตรการเมือง
3(3-0-6)
Individual Research in Political Economy
ฝ กการรวบรวมข อมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจั ย โดยเลือกประเด็ นวิจัยที่
เกี่ ย วข องกั บ สาขาเศรษฐศาสตร การเมื อง รวมถึ ง เทคนิ คการวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งต อ สาขา เช น การศึ ก ษา
ประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
Practice of data collection, data analysis, and research writing based on the topics
related to political economy, including using of relevant research techniques: study of
comparative history.
2223462

เศรษฐศาสตรการเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Political Economy and Cultural Studies
เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยวัฒนธรรม และการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมและการวิพากษ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองการวิเคราะหเชิงวาทกรรม และโพสตมารกซิสมการวิพากษทฤษฎีวัฒนธรรม
และแนวโนมในอนาคต
Political Economy of culture and mass communications, culture and critical theory,
political economy theory of discourse analysis and post- marxist of critical in culture theory
and future trends.
2223463

เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
International Political Economy and Globalization
แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพิงและพึ่ งพา
อาศัย ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอํานาจของโลก ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศโลกฝายเหนือ
และโลกฝายใต การเจรจาตอรองระหวางประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษั ทขา มชาติ ทางด า น
เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน รวมถึงกระแสการตอตานจากทองถิ่น
Concepts and political economy theory such as imperialism theory, reliance and
dependence theory, global capitalism and the power theory, relations between the
countries of the north and the south sides, international negotiations, role and impact of
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มคอ.2 มรรพ.
multinational corporation: economic and political, globalization process and against from
local.
2224461

วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
Culture and Development in Thailand
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนา การปะทะทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมือง มิติทางวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจัยของวัฒนธรรมที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการพัฒนาประเทศไทย
Concepts on cultural and development concept, cultural crashing with economic and
political changes, cultural dimension in national economic and social development planning,
cultural factors that influence the success or failure in development in Thailand.
2224462

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม และขบวนการสังคมในประเทศไทย
3(3-0-6)
Theory of Social Change and Social Movement in Thailand
ทฤษฎีคลาสสิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม อาทิ มารกซ เวเบอร
เดอรไคม ตลอดจนทฤษฎีใหมในปลาย ศตวรรษที่ 21 ของนักคิดแนวสมัยใหมและหลังสมัยใหม การกอรูป
ของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย เชน พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ขบวนการพุทธศาสนา หรือ
ขบวนการขององคการพัฒนาเอกชน เปนตน ความสัมพันธทางโครงสรางสังคม การเคลื่อนไหวสังคมรูปแบบ
เกาและรูปแบบใหมในสังคมไทยปจจุบัน
Classic theories about the transformation of the industrial society and capitalism as
Marx, Weber, and Durkheim in new theory in the late 21st century of modern and
postmodern thinkers, the formation of Thai social movement such as the Communist Party
of Thailand, Buddhist Movement or NGOs Movement etc, social relationships, social
movements in the old and the new model in Thailand.
2224463

เศรษฐศาสตรการเมืองของทองถิ่น
3(3-0-6)
Political Economy of Locality Studies
วิธีวิทยาเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น การสะสมทุนในระดับทองถิ่น
โครงสรางอํานาจ และชนชั้นนํ าท องถิ่ น วั ฒนธรรมชุ มชน เศรษฐกิ จชุมชน อัตลักษณทองถิ่น ภูมิปญ ญา
ทองถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสรางประชาธิปไตยในชุมชน และทองถิ่นนิยม
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มคอ.2 มรรพ.
Political economy methodology on local history, local capital formation, power
structure and local elite, community culture, community economy, local identity, local
wisdom, social capital, community rights, local democracy creation and localism.
2224464
ยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Development Strategy and Environmental Management in the Eastern Region
ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของภาคตะวั น ออก ปญ หาสิ่ งแวดล อมของภาค
ตะวันออกในมิติเรื่อง ดิน น้ํา ปา ขยะและมลพิษ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคตะวันออก เชน แนว
นิเวศและความยุติธรรมทางสังคม เปนตน
Economic and social development strategy in the eastern, environmental problems
of soil, water, forest, garbage and pollution, sustainable development methods such as
ecology, and social justice, etc.
2224465

เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร
3(3-0-6)
Political Economy on Communication
เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร ที่เกี่ยวของของสํานักคิดตาง ๆ ในตะวันตกและตะวันออก
การวิเคราะหการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร วาทกรรม วัฒนธรรม หรือสัญญะของการสื่อสารในยุคโลกา
ภิวัตน ผลกระทบตอโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม
Political economy on communication, in western and eastern schools, analysis of the
influx of information, discourse, culture or sign of communication in globalization, impact on
social structure and relationships.
2224466

สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
Human Rights and Human Security
แนวคิดสิทธิมนุษยชน ปญหาและขอจํากัดการแกปญหาสิทธิมนุษยชน ทั้งประเทศในตะวันออกและ
ตะวันตก การนํานโยบายการสรางความมั่นคงของมนุษยในการจัดการปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่ อ
สรางความยุติธรรมในสังคม
Human rights concepts, problems and limitations of human rights solutions both in
the east and west, policy implementation on human security in managing human rights
violations to create social justice.
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มคอ.2 มรรพ.
2223201

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
การอธิบายถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร รวมถึงภูมิรัฐศาสตรของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพื่อความเขาใจประเด็นป ญหาทางประวัติศาสตรและการพัฒนาทางการเมื อง วัฒนธรรม สังคม
ชุ มชน ของภูมิภาคนี้ ในป จจุบัน และแนวโนมในอนาคตของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต
ตลอดจนแนวโนม ทิศทางความเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่เนนบางประเทศที่ มีอาณาเขตใกลชิด หรือมีความสั มพันธทางเศรษฐกิจการเมื อ งกั บ
ประเทศไทย
This course stresses on the elaboration of the background of Southeast Asia basing
on historical contexts including the development of culture, society, politics, and community
at the present period of this region. Students will also be studying the future prospects of
the countries in Southeast Asia along with the future trends of each country. These trends
include the change in politics, economy, and society in Southeast Asia that its proximity is
close to or have an economic relation with Thailand.
2223202

ภูมิรัฐศาสตร และยุทธศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Geo-Politics and Strategic Studies
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร สถานการณของประเทศในกลุมอาเซียน ป ญหาการเมืองและความ
มั่นคงที่มีผลกระทบตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบโครงสรางและความสัมพันธระหวางอาเซียนใน
บริบทโลก บทบาทมหาอํานาจที่ เกี่ยวพั นกั บอาเซียน ความรวมมือและขอจํ ากัดทางการเมืองในการสร าง
ความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน
Strategic concepts, the situation of ASEAN countries, politics and security problems
affecting Southeast Asia, structural systems and relations between ASEAN in the global
context, the role of superpowers relating to ASEAN, cooperation and political constraints on
the stability of the ASEAN region.
2223203

วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Cultures, Ethics, and Religions in ASEAN Countries
รูปแบบ คุณลักษณะ และพัฒนาการของวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมประเทศอาเซียน อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและการปรับตัวของกลุมประเทศอาเซียน
ในปจจุบัน เงื่อนไขทางสังคมที่สงผลตอการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน
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มคอ.2 มรรพ.
Formations, characteristics, and developments on cultures, nationalities, and religions
in ASEAN countries, cultural diversities among ASEAN’ s members, factors affecting political,
economic, and social development among ASEAN countries, influences of the Western-style
culture, and adjustments of ASEAN countries in the present time; social conditions affecting
a harmonization of ASEAN Community.
2223204

สิ่งแวดลอม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Environment Energy and Climate Chang in ASEAN Countries
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรมของอาเซี ยน และป ญ หาวิ กฤตการณ ท างสิ่ งแวดล อม ป ญ หา
พลังงานและโลกรอน นโยบายอาเซียน อาเซียนกับการแกไขปญหาความไมมั่นคงทางพลังงาน ทิศทางใหม
ของการปฏิวัติพลังงาน พลังงานชีวภาพ พลังงานสีเขียว และพลังงานทดแทน เศรษฐกิจทางเลื อกในการ
แก ไขสิ่ งแวดล อม พลั งงานและการรั บ มื อต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ ได แ ก เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว
เศรษฐกิจสีน้ําเงิน เปนตน
ASEAN Industrial Economic Development and the environmental crisis, energy
problems and global warming, ASEAN policy, ASEAN and the solution of energy instability,
the new direction of the energy revolution, bioenergy, green energy and renewable energy,
alternative economy to the environment, energy and coping with climate change such as
green economy, blue economy, etc.
2223205

การเมืองเรื่องคนชายขอบ
3(3-0-6)
Politics of Marginal People
แนวคิดเกี่ยวกับคนชายขอบ กระบวนการที่ทําใหกลายเปนชายขอบ สถานภาพคนจน ผูดอยโอกาส
ดอยอํานาจ กลุมความหลากหลายทางเพศ กลุมชาติพันธุและกลุมชายขอบอื่น ๆ กระบวนการเขาถึงอํานาจ
รวมถึ งการเรี ยกร อ ง การเข า ถึ ง สิ ทธิขั้น พื้ นฐานของกลุมตามบริบ ททางการเมื อ ง วิ เคราะห นโยบายการ
จัดระบบสวัสดิการของรัฐ ทางเลือกในการชวยเหลือกันเองของกลุมคนจนและการสรางความมั่นคงในกลุม
ประชาชนผูดอยโอกาส
Concepts of marginal people, marginalization, the status of poor, disadvantaged
people, people- less power, gender diversity, ethnic groups and others; authority access,
including demand the basic right of groups following political context, analyzing the policy
of state-welfare management, helping methods among poor people and stability building of
disadvantaged people.
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มคอ.2 มรรพ.
2223206

คานิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
ASEAN Value and Globalization
แนวคิ ดโลกาภิวั ตน ความเชื่ อท อ งถิ่ น ภายในกลุ มประเทศอาเซีย น ระบบชนชั้ น ทางสั งคม และ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมและการเมือง คานิยมและโลกทัศนใหมในยุคโลกาภิวัตนของอาเซียน
อิทธิพลของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม รวมถึงวิถีเอเชียที่มีตอสังคมและการเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม
ของกลุมศาสนาตาง ๆ
Globalization concepts, Local beliefs within ASEAN, social class system and concepts
on social and political organization, new values and worldview of globalization in ASEAN, the
influence of Buddhism, Christianity, and Islam, including the ways of Asia towards society
and politics, social movements of various religious groups.
2223207

สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย และประเทศในอาเซียน
3(3-0-6)
Seminar on Border Security of Thailand and ASEAN Countries
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ ทั้งความหมายแคบและความหมายที่กวางประเด็นปญหาความ
มั่นคงชายแดนในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แนวทางการแกปญหาในบริบทตาง ๆ และศึกษากรณีปญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชนชายแดนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Concept national security, meaning narrow and broadly, issues of border security,
political, economic and social dimension, guidelines problem-solving in context, and a case
study of the problems in the border areas with Thailand in the ASEAN region.
2223415

การวิจัยสวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Individual Research in ASEAN Study
ฝกการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย โดยเลือกประเด็นวิจัยที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สาขาอาเซี ย นศึ ก ษา รวมถึ ง เทคนิ ค การวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งต อ สาขา เช น การศึ ก ษาแนว
ประวัติศาสตรหรือการใชกรณีศกึ ษา เปนตน
Practice of data collection, data analysis, and research writing based on the topics
related to local politics, use of relevant research techniques: historical study or using of a
case study.
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มคอ.2 มรรพ.
2224201

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคาชายแดน
3(3-0-6)
ASEAN Economic Community and Border Trades
ทฤษฎีและแนวคิดทางการคาระหวางประเทศ การวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรการเมืองระหวาง
ประเทศ ภู มิ ศาสตร ข องอาเซี ยนและการคา ชายแดนระหวา งประเทศสมาชิกอาเซีย น ความสั มพั นธกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ องคการระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจโลกและระบบการเงินโลกและความสัมพันธ กับ
อาเซียน เสนทางสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Theories and approaches on international trades; An analysis on the international
political economy approach, ASEAN’ s geographies and border trades among ASEAN
members; relationships with others regions; International organizations relating to the world
economy and global financial system and its relations to ASEAN countries; the way forward
ASEAN Economic Community.
2224202

เพศสภาพในอาเซียน
3(3-0-6)
Gender in ASEAN
ความสั ม พั น ธ ท างเพศสภาพกั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในอาเซี ย น การเปลี่ ย นไปสู สั ง คม
อุตสาหกรรม ปญหาเรื่องเพศกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม การใชความรุนแรงตอผูหญิง
การทองเที่ยวกับการคาผูหญิงและเด็ก การเมืองกับกฎหมายกับการมีสวนรวมของผูหญิง ปญหาสุขภาวะของ
ผูหญิงและเด็ก การตอสูเพื่อสิทธิสตรี
Relations of Gender and economic of ASAEN. The transition to an industrial society
Gender, social, cultural and economic, violence against women Tourism and trade in women
and children, legal and political participation of women, the health of women and children.
And the fight for women's rights.
2224203

การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดน
3(3-0-6)
Security Resource Management of Border Community
บริบทความมั่นคงในพื้น ที่ชุมชนชายแดน ทรัพยากรและการระดมทรั พยากรภายในชุ มชน การ
วางแผนการใชทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิรัฐศาสตรกับการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง การสรางการเตรียม
ความพรอมเพื่อความมั่นคงใหกับชุมชนชายแดนของไทย
Context security in border area, resources and resources mobilization withi n
community, planning the use of resources in the area, geopolitical resource management
for security, preparedness to steady the border communities of Thailand.
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มคอ.2 มรรพ.
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ

จํานวน 7 หนวยกิต

2224301

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experiencing Political Science
การพั ฒนาตัวผูเรี ยนให มีความพร อมทั้ ง ในดานป ญญา แรงจูงใจ จิตสํานึกสาธารณะ ความรอบรู
คุณธรรม และทักษะปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ (Public Affair)
Developing learners to be ready in terms of intelligence, motivation, public awareness,
knowledge, morality and skills in working in public affairs.
2224302

การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
5(450)
Field Experience in Political Science
ฝ ก งานด า นกิ จ การสาธารณะ ทั้ ง ในภาครั ฐ ภาคประชาสั ง คมและภาคเอกชน โดยอาศั ย การ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม และการลงไปปฏิบัติการในสถานการณจริง รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการฝก
ประสบการณเพื่อเตรียมตัวสําหรับการทํางานในวิชาชีพทางรัฐศาสตร
Internship in public affairs in government, civil society and private sector, through
participatory observation, and operations real, lessons from the experience in preparation
for working in the profession of political science.
2224998

เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
2(0-4-2)
The Pre-cooperative Education Course of Political Science
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจและระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัคร
งาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
รัฐศาสตร และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไมนอยกวา ชั่วโมง 30
Studies in principles procedure regulations, techniques in job applications including
a basic knowledge for operation in the workplace to develop oneself in accordance with
a professional standard in political science that have a cooperative education training
process at least 30 hours.
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มคอ.2 มรรพ.
2224999

สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
6(640)
The Cooperative Education Course of Political Science
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ ในดานที่เกี่ยวของกับทางรัฐศาสตร โดยนักศึกษา
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห และทํา
โครงงานที่ รวมจั ดทําขึ้นกับ สถานประกอบการ โดยนํ าเสนอในรูปแบบเลมรายงานฉบับสมบูรณ และสื่ อ
ที่สรางสรรค ภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและประเมินผลโดยอาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานรวมกับสถานประกอบการ
Operates in workplace systematically in a part which concerns of political science by
students exactly work at workplace as a temporary officer at least 16 weeks and a project
that cooperates with the workplace by presenting in complete report form and creative
media that under the presenting in complete report form and creative media that under the
supervision of a mentor from the workplace and evaluate by supervisors, project advisors,
and workplace.
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ นายนักรบ เถียรอ่ํา
Mr.Nak-rob Dhian-am
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (รัฐศาสตร)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมืองและ
การบริหารจัดการ)
นิติศาสตรบัณฑิต
(นิติศาสตร)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก

ป พ.ศ.
2553

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2562
2550

มหาวิทยาลัยบูรพา

2557

สถาบันราชภัฏนครสวรรค

2547

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตํารา
1.3.2 บทความทางวิชาการ
นักรบ เถียรอ่ํา. (2560). บอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา: ผลกระทบและการจัดการ
ของชุมชนชายแดน. วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก 35(2). เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560, 163-188.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1)
1.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 9 ป
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มคอ.2 มรรพ.
1.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
2223421 กฎหมายปกครองเบื้องตนสําหรับนักรัฐศาสตร
2221432 รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และสถาบันทางการเมือง
2222423 กฎหมายเบื้องตนสําหรับนักรัฐศาสตร
2223413 การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
2222421 ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร

3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
2. ชื่อ นายเชษฐณรัช อรชุน
Mr.Chetnarat Orachoon
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย (รัฐศาสตร)

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
(วัฒนธรรมศาสตร)
การศึกษามหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)
ศาสนศาสตรบัณฑิต
(พุทธศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป พ.ศ.
2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2546

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

2543

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตํารา
2.3.2 บทความทางวิชาการ
เชษฐณรัช อรชุน. (2561). Cultural Cooperation on Religious Different Points. การประชุม
วิชาการนานาชาติ เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มหาวิท ยาลัยราชมงคล
สุวรรณภูมิ. วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561, 450-454.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
2.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17 ป
2.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
1500104 ความจริงของชีวิต
0200101 คุณคาของชีวิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
2102003 จริยศาสตร
0041202 ตะวันออกศึกษา

3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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0041203
0200102
0021202
0002104
2221434
2224202
2223209
2223467
2221423
2224417
2223490
2223411
2223412
1104201
0002325
1104203
2222433
2223447
2222436
2223413

จันทบุรีศกึ ษา
หลักการคิดและการใชเหตุผล
มนุษยกับการใชเหตุผล
มนุษยกับทักษะการคิด
รัฐกับสังคม
รัฐ สังคมและโลกาภิวัตนในอาเซียน
คานิยมอาเซียนและโลกาภิวัตน
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและโลกาภิวัตน
ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธุในอาเซียน
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
พลเมืองที่เขมแข็ง
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
ภาวะทางการเมืองและการตัดสินใจ
การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
3. ชื่อ นางสาวจุตินันท ขวัญเนตร
Miss Jutinan Kwannate
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมือง
และการบริหารจัดการ)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรการเมือง
และการบริหารจัดการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ป พ.ศ.
2560

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

มหาวิทยาลัยบูรพา

2547

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตํารา
3.3.2 บทความทางวิชาการ
ชูวงศ อุบาลี, จุตินันท ขวัญเนตร, สิตางศ เจริญวงศ และเอื้อมพร รุงศิริ. (2562). การมีสวนรวมดาน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี.
วารสารมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ นครลํ า ปาง มหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬาลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย . 8(1) เดื อนมกราคม –
มิถุนายน 2562), 42-53.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
3.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 7 ป
3.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
2223467 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและโลกาภิวัตน
2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ

3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
2224416
2221431
2222461
2223490
2223411
2223412
0002317
2223461

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
ปรัชญาการเมือง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองไทย
การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธุในอาเซียน
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
วิถีไทยวิถีอาเซียน
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน

3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
4. ชื่อ นางสาวสิตางศ เจริญวงศ
Miss Sitang Chareonwang
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
รั ฐ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยบูรพา
(เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งและ
การบริหารจัดการ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ไทยศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ศาสนาและปรัชญา)

ป พ.ศ.
2561

2555
2553

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตํารา
4.3.2 บทความทางวิชาการ
ชูวงศ อุบาลี, จุตินันท ขวัญเนตร, สิตางศ เจริญวงศ และเอื้อมพร รุงศิริ. (2562). การมีสวนรวมดาน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี.
วารสารมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ นครลํ า ปาง มหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬาลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย . 8(1) เดื อนมกราคม –
มิถุนายน 2562, 42-53.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
4.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 3 ป
4.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
2223441 รัฐไทยและการกระจายอํานาจ
2224416 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร

3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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2224491
1102301
2222461
2224417
2222438
2223411
2223412
1104202

คานิยมและโลกาภิวัตนในอาเซียน
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองไทย
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
นิเวศวิทยาทางการเมือง
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
พัฒนาการของสังคมสมัยใหม

3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
5. ชื่อ นายพรทิวา อาชีวะ
Mr.Porntiwa Archeewa
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมืองและ มหาวิทยาลัยบูรพา
การบริหารจัดการ)
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบั ณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมื องและ มหาวิทยาลัยบูรพา
การบริหารจัดการ)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2561
2557
2545

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตํารา
5.3.2 บทความทางวิชาการ
พรทิวา อาชีวะ และคณะ. (2562). ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้น ที่ ทุน
ระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีและตราด. วารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(2) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562, 92-104.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
5.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 3 ป
5.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
2221431 การเมืองเปรียบเทียบ
2222436 ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ
2222435 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
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3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
2223461
2223475
2223471
2222434
2224497
2223490
2224201
0002325
2222422

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
เศรษฐศาสตรการเมืองและการพัฒนาทองถิ่น
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
การเมืองและการปกครองทองถิ่น
สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย
และประเทศในอาเซียน
การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธุในอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคาชายแดน
พลเมืองที่เขมแข็ง
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ค
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
ตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศหรือหนวยงานตางประเทศหรือสถานประกอบการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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มคอ.2 มรรพ.

ขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 137
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.

ขอบังคับสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
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ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ขาสูการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
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มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศฯ พ.ศ. 2561
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มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
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มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
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ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง
การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
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มคอ.2 มรรพ.
ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา หนวยกิต 130
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
1.กลุม วิชาภาษา
6 หนวยกิต
1.1 กลุม วิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
0001102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู
1.2 กลุม วิชาภาษาไทย ใหเลือกเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0001201
ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 0001202
1.3 กลุมวิชาภาษาอื่น ใหเลือกเรียน
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001302 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
0001304 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
0001309 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
2.กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1.กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียน
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน
0002104 มนุษยกับทักษะการคิด
2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียน
0002201 การเมืองการปกครองไทย
0002202 กฎหมายทัว่ ไปในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา หนวยกิต 130
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม
9 หนวยกิต
บังคับเรียน
3 หนวยกิต
0163001 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
และเลือกอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา ตอไปนี้
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
0163003 ภูมิคุมกันการทุจริต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0163005ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
2 กลุมวิชาการนําความรูสูสากล
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 หนวยกิต 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6) 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6) 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6) 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0263007คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) 1.3 กลุมวิชาความอดทน
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถิน่
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0363002 การเมืองการปกครองไทย
0363003 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต ไทย
3(2-2-5)
3 หนวยกิต 0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค
3(3-0-6)
3(3-0-6) 0363005 พลเมืองสีเขียว
3(3-0-6)
3(3-0-6) 0363006 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0-6) 0363007 แนวทางพระราชดําริดานพืชพรรณและ
3(2-2-5)
3(3-0-6) การเกษตร
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต 1.4 กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
3(3-0-6) 0463001 ฉลาดคิด
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
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มคอ.2 มรรพ.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
0002203 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
0002204 ตะวันออกศึกษา
2.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ใหเลือกเรียน
0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน
0002302 มนุษยสัมพันธ
0002303 จิตตปญญาศึกษา
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
0002305 ภาวะผูนําและผูตาม
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวัน
0002308 มนุษยกับเครื่องแตงกาย
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน
0002312 การบัญชีในชีวิตประจําวัน
0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย
0002315 มนุษยกับสังคม
0002316 ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
0002318 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
0002319 การสื่อสารอาเซียน
0002320 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการ
สื่อสาร
0002321 การรูเทาทันสื่อในศตวรรษที่ 21
0002322 ความเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21
0002323 หลักพื้นฐานการคุมครองสิทธิในทรัพยสนิ
ทางปญญา
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
การกีฬา
3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียน
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
0003102 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน
0003106 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6) 0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
6 หนวยกิต
3(3-0-6) 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
0463005 การเงินและความมั่นคง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
3(3-0-6) 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
3(2-2-5) 0463009 สุนทรียะการเกษตร
3(3-0-6)
3(2-2-5) 0463010 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6)

3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียน
0003201 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ
0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
0003203 คณิตศาสตรทั่วไป
0003204 คณิตศาสตรเพื่อฝกทักษะทางปญญา
0003205 สถิติและการประยุกตทวั่ ไป
0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ

3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา ใหเลือกเรียน
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
เบื้องตน
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิตสมัยใหม
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหมดวยคอมพิวเตอร
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหมแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
0003305 การปฏิบัตงิ านชางเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานดานการถายภาพ
และตกแตงภาพ
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
0003308 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
0003309 กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาลีลาศ
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ

3 หนวยกิต
3(2-2-5)

2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
2221422 ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
2221423 ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
2221431 แนวคิดและทฤษฎีการเมือง
2221432 รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และสถาบันทาง
การเมือง
2221433 ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ
2221434 รัฐกับสังคม
2222421 ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
94 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิช าแกน 60 หนว ยกิต และมีก ารปรับ เปลี่ยนบางรายวิชา
ตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมการพั ฒนาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร รวมถึงปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับยุคสมัย และมีการ
ปรับแกรหัสรายวิชาใหถูกตอง
3(3-0-6) 2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
3(3-0-6) 2221422 ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6) 2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ
2221431 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6) 2221432 รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6) 2221433 ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ
2221434 รัฐ และสังคม
3(3-0-6) 2222421 ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) 2222422 ระบบการบริหารจัดการ
3(3-0-6) 2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6) 2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร

94 หนวยกิต
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2222422 ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
กิจการสาธารณะ
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
2222433 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
2222434 การเมืองและการปกครองทองถิ่น
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจยั ทางรัฐศาสตร
2222423 กฎหมายเบื้องตนสําหรับนักรัฐศาสตร
2223421 กฎหมายปกครองเบื้องตนสําหรับนัก
รัฐศาสตร
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง

วิชาเอกเลือก
2224101 สื่อสารมวลชนและการเมืองทองถิ่น
2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยมของทองถิน่
ไทย
2223103 โลกาภิวตั น ทุนนิยมโลก และทองถิ่นนิยม
2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะทองถิน่
2223105 การเมืองของภาคประชาชนทองถิ่น
2224106 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองทองถิ่น
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
2223108 การวิเคราะห และการจัดการความขัดแยงใน
ทองถิ่น
2223109 บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น
2224104 การสัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่นใน
สังคมไทย
2224105 สัมมนาการเมืองทองถิ่นในภาคตะวันออก2223413 การวิจยั สวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองไทย
2222462 ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

33 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2222433 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
3(3-0-6)
2222434 การเมืองและการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6)
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจยั ทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
2223421 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
2223422 ศาสตรพระราชาวาดวยการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
3(3-0-6)
2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
3(3-0-6)
มีการนํารายวิชาออก 2 รายวิชา ไดแก
2222422 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการ
3(3-0-6)
สาธารณะ
2222423 กฎหมายเบื้องตนสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
มีการนํารายวิชาเขา 2 รายวิชา ไดแก
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองไทย
3(3-0-6)
2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
3(3-0-6)
มีปรับชื่อ 2 รายวิชา ไดแก
2221431 แนวคิดและทฤษฎีการเมือง เปน
3(3-0-6)
2221431 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
บูรณาการรายวิชา เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับชื่อใหม ไดแก
2223421 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาใหม 2 รายวิชา ไดแก
2222422 ระบบการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
2223422 ศาสตรพระราชาวาดวยการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
27 หนวยกิต
2223101 สื่อสารมวลชน และการเมืองทองถิ่น
3(3-0-6)
2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยมของทองถิน่ ไทย
3(3-0-6)
2223103 ทุนนิยมโลก ทุนนิยมของทองถิ่น และทองถิ่น
3(3-0-6)
นิยม
2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะทองถิน่
3(3-0-6)
2223105 การเมืองของภาคประชาชนทองถิ่น
3(3-0-6)
2223106 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
2223108 การวิเคราะห และการจัดการความขัดแยงใน
3(3-0-6)
ทองถิ่น
2223109 บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น
3(3-0-6)
2223110 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
ทองถิ่นภาคตะวันออก
2223111 สัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่นในสังคมไทย
3(3-0-6)
2223112 สัมมนาการเมืองทองถิ่นในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
2223113 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
2223114 ผูประกอบการทองถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
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วิจัยสวนบุคคลทางเศรษฐศาสตรการเมือง
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
เศรษฐศาสตรการเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและ

2223414
2223461
2223462
2223467
โลกาภิวตั น
2224463 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
2224465 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคมและขบวนการ
สังคมในประเทศไทย
2224466 เศรษฐศาสตรการเมืองของทองถิ่น
2224467 ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก
2223201 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2223205 ภูมิรัฐศาสตรและยุทธศาสตรศกึ ษา
2223206 วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุม
ประเทศอาเซียน
2223207 สิ่งแวดลอม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศกลุมอาเซียน
2223208 การเมืองเรื่องคนชายขอบ
2223209 คานิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน
2223210 สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย
และประเทศในอาเซียน
2223415 วิจัยสวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา
2224201 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคา
ชายแดน
2224203 เพศสภาพในอาเซียน

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
2224416 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
รัฐศาสตร
2224417 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
2224303 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
2224304 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
การวิจยั สวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น
ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง
การวิจยั สวนบุคคลทางเศรษฐศาสตรการเมือง
เศรษฐศาสตรการเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ และ

3(3-0-6) 2223413
3(3-0-6) 2222462
3(3-0-6) 2223414
2223462
3(3-0-6) 2223463
3(3-0-6) โลกาภิวตั น
3(3-0-6) 2224461 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
2224462 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม และขบวนการ
3(3-0-6) สังคมในประเทศไทย
3(3-0-6) 2224463 เศรษฐศาสตรการเมืองของทองถิ่น
2224464 ยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดการ
3(3-0-6) สิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก
3(3-0-6) 2224465 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร
3(3-0-6) 2224466 สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของมนุษย
2223201 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6) 2223202 ภูมิรัฐศาสตร และยุทธศาสตรศึกษา
2223203 วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุมประเทศ
3(3-0-6) อาเซียน
3(3-0-6) 2223204 สิ่งแวดลอม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) ภูมิอากาศในประเทศกลุมอาเซียน
2223205 การเมืองเรื่องคนชายขอบ
3(3-0-6) 2223206 คานิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน
3(3-0- 6 2223207 สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทย และ
ประเทศในอาเซียน
3(3-0-6) 2223415 การวิจยั สวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา
2224201 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคาชายแดน
2224202 เพศสภาพในอาเซียน
เพิ่มรายวิชาใหม 6 รายวิชา ไดแก
2223110 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นภาคตะวันออก
2223113 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
2223114 ผูประกอบการทองถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และการเมืองไทย
2224465 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการสื่อสาร
2224466 สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของมนุษย
7 หนวยกิต กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
2(90) 2224301 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
2224302 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
5(450) 2224998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
2(90) 2224999 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร
5(450)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนวยกิต
2(90)
5(450)
2(0-4-2)
6(640)

มคอ.2 มรรพ.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ที่ไมซํา้ กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย
กิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ที่ไมซํา้ กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาทีก่ ําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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6 หนวยกิต

มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ช
ตารางเทียบรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา 177

มคอ.2 มรรพ.
ตารางเทียบรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กับ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรเกา พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
2221421
2221422
2221423
2221431
2221432
2221433
2221434
2222421
2222422
2222431
2222432
2222433
2222434
2223411
2223412
2223421
2223431

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

จํานวน
จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
หนวยกิต
ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
3(3-0-6) 2221421 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสน 3(3-0-6) 2221422 ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสน
3(3-0-6)
ศาสตร
ศาสตร
ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธ 3(3-0-6) 2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธ 3(3-0-6)
ระหวางประเทศ
ระหวางประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6) 2221431 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และ 3(3-0-6) 2221432 รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น ทาง 3(3-0-6)
สถาบันทางการเมือง
การเมือง
ภาวะผูนําทางการเมืองและการ 3(3-0-6) 2221433 ภาวะผูนําทางการเมืองและการ 3(3-0-6)
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
รัฐกับสังคม
3(3-0-6) 2221434 รัฐ และสังคม
3(3-0-6)
ความ รู พื้ น ฐานทางนโยบา ย 3(3-0-6) 2222421 ความรูพื้นฐานนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
สาธารณะ
ค วา ม รู พื้ น ฐ านเ กี่ ย วกั บ การ 3(3-0-6) 2222422 ระบบการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
บริหารจัดการกิจการสาธารณะ
การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6) 2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
3(3-0-6) 2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
การพั ฒ นาประ ชาธิ ป ไตยใน 3(3-0-6) 2222433 การพั ฒ นาประ ชาธิ ป ไตยใน 3(3-0-6)
สังคมไทย
สังคมไทย
การเมืองและการปกครองทองถิ่น 3(3-0-6) 2222434 การเมื อ ง และ การปกครอง 3(3-0-6)
ทองถิ่น
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6) 2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6)
สั ม ม น า ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ท า ง 3(3-0-6) 2223412 สั ม ม น า ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ท า ง 3(3-0-6)
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร
กฎหมายปกครองเบื้องตนสําหรับ 3(3-0-6) 2223421 กฎหมายปกครองสํ า หรั บ นั ก 3(3-0-6)
นักรัฐศาสตร
รัฐศาสตร
นิเวศวิทยาทางการเมือง
3(3-0-6) 2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
3(3-0-6)
ชื่อวิชา
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มคอ.2 มรรพ.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรเกา พ.ศ. 2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2224101 สื่อสารมวลชนและการเมือง
ทองถิ่น
2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยม
ของทองถิ่นไทย
2223103 โลกาภิวตั น ทุนนิยมโลก และ
ทองถิ่นนิยม
2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะ
ทองถิ่น
2223105 การเมืองของภาคประชาชน
ทองถิ่น
2224106 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ทองถิ่น
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรร
มาภิบาล
2223108 การวิเคราะห และการจัดการ
ความขัดแยงในทองถิ่น
2223109 บทบาทของสตรีในการเมือง
ทองถิ่น
2224104 การสั ม มนาโครงสร า งอํ า นาจ
ทองถิ่นในสังคมไทย
2224105 สั ม มนาการเมือ งทอ งถิ่ น ในภาค
ตะวันออก
2223413 การวิจัยสวนบุคคลทางการเมือ ง
ทองถิ่น
2222461 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการ
เมืองไทย
2222462 ป ร ะ วั ติ ลั ท ธิ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
การเมือง
2223414 วิจัยสวนบุคคลทางเศรษฐศาสตร
การเมือง
2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3(3-0-6) 2223101 สื่อสารมวลชน และการเมือง
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2223102 การเมืองทองถิ่น และทุนนิยม
ของทองถิ่นไทย
3(3-0-6) 2223103 ทุนนิยมโลก ทุนนิยมของทองถิ่น
และทองถิ่นนิยม
3(3-0-6) 2223104 การเมือง และนโยบายสาธารณะ
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2223105 การเมืองของภาคประชาชน
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2223106 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรร
มาภิบาล
3(3-0-6) 2223108 การวิเคราะห และการจัดการ
ความขัดแยงในทองถิ่น
3(3-0-6) 2223109 บทบาทของสตรีในการเมือง
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2223111 สัมมนาโครงสรางอํานาจทองถิ่น
ในสังคมไทย
3(3-0-6) 2223112 สั ม มนาการเมือ งทอ งถิ่ น ในภาค
ตะวันออก
3(3-0-6) 2223413 การวิจัยสวนบุคคลทางการเมือ ง
ทองถิ่น
3(3-0-6) 2222461 ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ และ
การเมืองไทย
3(3-0-6) 2222462 ป ร ะ วั ติ ลั ท ธิ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
การเมือง
3(3-0-6) 2223414 ก า ร วิ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ท า ง
เศรษฐศาสตรการเมือง
3(3-0-6) 2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน

จํานวน
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2 มรรพ.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรเกา พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
2223462
2223467
2224463
2224465

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

จํานวน
รหัสวิชา
หนวยกิต
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ก า ร เ มื อ ง กั บ 3(3-0-6) 2223462
วัฒนธรรมศึกษา
เศรษฐศาสตรก ารเมื องระหวาง 3(3-0-6) 2223463
ประเทศและโลกาภิวัตน
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 2224461
ไทย
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคมและ 3(3-0-6) 2224462
ขบวนการสังคมในประเทศไทย
ชื่อวิชา

2224466 เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งของ
ทองถิ่น
2224467 ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและการ
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ภ า ค
ตะวันออก
2223201 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
2223205 ภูมิรัฐศาสตรและยุทธศาสตร
ศึกษา
2223206 วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา
ในกลุมประเทศอาเซียน
2223207 สิ่งแวดลอม พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
ประเทศกลุมอาเซียน
2223208 การเมืองเรื่องคนชายขอบ
2223209 คานิยมอาเซียน และโลกาภิวตั น
2223210 สัมมนาปญหาความมั่นคง
ชายแดนของไทยและประเทศใน
อาเซียน
2223415 วิจัยสวนบุคคลทางอาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

2224463

3(3-0-6)

2224464

3(3-0-6)

2223201

3(3-0-6)

2223202

3(3-0-6)

2223203

3(3-0-6)

2223204

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2223205
2223206
2223207

3(3-0-6) 2223415

2224201 ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนกับ 3(3-0-6)
การคาชายแดน

2224201

จํานวน
หนวยกิต
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ก า ร เ มื อ ง กั บ 3(3-0-6)
วัฒนธรรมศึกษา
เศรษฐศาสตรก ารเมื องระหวาง 3(3-0-6)
ประเทศ และโลกาภิวัตน
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6)
ไทย
ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ง คม 3(3-0-6)
และขบวนการสัง คมในประเทศ
ไทย
เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งของ 3(3-0-6)
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา และการ 3(3-0-6)
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ภ า ค
ตะวันออก
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
เฉียงใต
ภูมิรัฐศาสตร และยุทธศาสตร
3(3-0-6)
ศึกษา
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา
3(3-0-6)
ในกลุมประเทศอาเซียน
สิ่งแวดลอม พลังงาน และการ
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
ประเทศกลุมอาเซียน
การเมืองเรื่องคนชายขอบ
3(3-0-6)
คานิยมอาเซียน และโลกาภิวตั น 3(3-0-6)
สัมมนาปญหาความมั่นคง
3(3-0-6)
ชายแดนของไทย และประเทศใน
อาเซียน
การวิจั ย สว นบุ คคลทางอาเซียน 3(3-0-6)
ศึกษา
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนกับ 3(3-0-6)
การคาชายแดน
ชื่อวิชา
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มคอ.2 มรรพ.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรเกา พ.ศ. 2559

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

จํานวน
จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
หนวยกิต
2224203 เพศสภาพในอาเซียน
3(3-0-6) 2224202 เพศสภาพในอาเซียน
3(3-0-6)
2224416 การเตรี ย มฝ ก ประสบการณ 2(90) 2224301 การเตรี ย มฝ ก ประสบการณ 2(90)
วิชาชีพรัฐศาสตร
วิชาชีพรัฐศาสตร
2224417 การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ 5(450) 2224302 การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ 5(450)
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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