หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
ปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตรที่
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
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สารบัญ (ต่อ)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25490191109962
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง
ภาษาอังกฤษ: Master of Political Science Program in Political Economy
and Governance
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Political Science
(Political Economy and Governance)
อักษรย่อภาษาไทย:
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.Pol.Sc. (Political Economy and Governance)

3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติสามารถใช้ภาษาได้ดี)
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
EEC model
CWIE
อื่น ๆ ระบุ .............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/ หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .........................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในกรณีของภาครัฐ อาทิ ทหาร ตารวจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น
องค์กรอิสระ นักวิชาการ นักการเมือง ฯลฯ หรือในกรณีของภาคเอกชน เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ
หรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก รธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชน รวมถึ งการเข้ า สู่ ส ายวิ ช าการ ได้ แ ก่ อาจารย์
นักวิช าการ นั กวิจั ย นั กกิจกรรมทางสั งคม องค์กรพัฒ นาเอกชน (NGO) และองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
เลขประจาตัวประชาชน 3-8207-0003X-XX-X
ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2554
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
(2) นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
เลขประจาตัวประชาชน 3-1012-0177x-xx-x
ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
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(3) นายชัยณรงค์ เครือนวน
เลขประจาตัวประชาชน 3-5705-0053X-XX-X
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวของอุดมการณ์เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) รวมทั้งโครงการเส้นทาง
สายเศรษฐกิ จ หรื อ “วั น เบลต์ วั น โรด” (One Belt One Road: OBOR) นโยบายไทยแลนด์ 4.0
การพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Special Development Zone) โครงการพัฒ นา
เศรษฐกิจเหล่านี้ เปรียบเสมือนเงื่อนไขที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างกว้างขวาง และมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบการเมื อ งการปกครองของไทย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชาติ ภู มิ ภ าค ถึ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ดั งนั้ น
จึงจาเป็ น ต้องปรับ ปรุงหลั กสูตรให้ ส อดคล้ องกับนโยบายการพัฒ นาของรัฐ โดยเฉพาะการพัฒ นาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศและประชาชนท้องถิ่น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สั งค ม ไท ย ภ า ย ใต้ ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ต ก ตั ว ท า งช น ชั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ช่ ว งชั้ น ท า งสั งค ม
(Social Stratifications) หลากหลาย โดยประชาชนแต่ ล ะช่ ว งชั้ น ล้ ว น แต่ มี อุ ด มการณ์ จุ ด ยื น
และผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ สั งคมที่ แ ตกต่ างกั น กระทั่ งปฏิ บั ติ ก ารทางสั งคม (Social Practice)
ตามอุดมการณ์ จุดยืน และผลประโยชน์ที่ตนเองยึดถือ ด้วยสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดารงอยู่
เช่ น นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเข้าใจและสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละช่วงเวลา
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่ อ งจากหลั ก สู ตรรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ก ารเมื องและการจั ดการ
ปกครอง เป็นหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ พ.ศ.2546 และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นภายใต้บริบทความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมทั้งในระดับโลก ประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคตะวัน ออกของประเทศไทย ที่เกิดโครงการเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะสร้างความ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรมทั้ งในเชิ งลึ ก และวงกว้ า ง ท าให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
มีความเห็ น ว่าจ าเป็ น ต้องปรับ ปรุงหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกับ ความเปลี่ ยนแปลงตามมิ ติต่าง ๆ ข้างต้ น
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ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การศึกษาต่อและปฏิบัติทางสังคม
ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย บู รพา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2567 ได้ กาหนด
พั น ธกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา โดยการก าหนดให้ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาอย่ างเสมอภาค
เท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง ได้นาพันธกิจดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้
ความส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ างเสรี ภ าพทางวิช าการและการใฝ่ เรีย นรู้ต ลอดชี วิต บนพื้ น ฐานของหลั ก
คุณ ธรรม ผ่ านการส่ งเสริม ให้ นิ สิ ตสามารถน าองค์ค วามรู้ท างเศรษฐศาสตร์การเมื อ งและการจั ดการ
ปกครอง ไปสรรค์สร้างสังคมที่ดีงาม และยุติธรรมบนหลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาศาสตร์แห่งความยุติธรรม เพื่อสังคมการเมืองที่ดี มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง เพื่อปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการ นักวิจัย นักการเมือง นักบริหาร ที่
สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้ และนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ
-ความสาคัญนักรัฐศาสตร์ ในฐานะผู้ให้ความสนใจต่อระบอบการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง
สถาบั น ทางการเมื อ ง รวมถึ งปรากฎการณ์ ต่ างๆ ทางการเมื อ ง ดั งนั้ น นั ก รัฐ ศาสตร์ จึ งเปรี ย บเสมื อ น
ผู้มบี ทบาทสาคัญในทางการเมืองการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ที่ ยั่ งยื น และเป็ น ธรรมในสั งคม การเมือ งทั้ งในระดับ ประเทศ และระดับ ท้ องถิ่ น ด้ ว ยเหตุ นี้
การผลิตนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นพันธกิจสาคัญ ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคมการเมืองใน
ทุกระดับ
-เหตุผลในการปรับปรุงความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เปรี ย บเสมื อ นเงื่อ นไขส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เดิ ม ขณะเดี ย วกั น ก็ จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับ เปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประกอบกับ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
-วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ แล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. สามารถใช้องค์ความรู้ท างด้านเศรษฐศาสตร์การเมื องและการจัด การปกครองได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
2. สามารถน าความรู้ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งและการจั ด การปกครองไปใช้
เพื่อค้นคว้าวิจัย หรือประกอบวิชาชีพ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม
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4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกู ล และเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
5. สามารถใช้เทคโนโลยี และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
-ปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
การเมืองฯ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
-พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิต

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

1. รายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ย 3.51 จากระดับ 5.00

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการให้สูงขึ้น
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานต่อสาธาณชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ
3. สนับสนุนให้คณาจารย์ใหม่ต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
4. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ การวัดและการประเมินผล

คณาจารย์ทุกคนที่ได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ การวิจัยและให้การ
บริการทางวิชาการอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน.....-.......ภาค ภาคละ......-......สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาดาเนินการ
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ
2.2 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน
ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม
ถึง เมษายน
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
แผน ก แบบ ก 2 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
แผน ข เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
การปรับตัวเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจทาให้นิสิตประสบปัญหา ดังต่อไปนี้
(1) ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความรู้ที่จาเป็นต่อการศึกษาในระดับมหาบัณ ฑิต
ที่จะต้องอ่านเอกสารทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษมากกว่าในระดับปริญญาตรี
(2) ความรู้พื้นฐานด้านรัฐศาสตร์ที่จาเป็นในการเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบสาขารัฐศาสตร์
แต่หลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีความสนใจด้านรัฐศาสตร์และด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
(3) พื้นฐานความรู้ทางด้านการวิจัย ซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากต่อการทางานงานนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.4
ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
.

.

.
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(1) การสอดแทรกความรู้ แ ละศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์แ ละเศรษฐศาสตร์
การเมืองในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้และคุ้นเคย
(2) จั ด ให้ มี ร ายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานเพื่ อ เตรี ย มความรู้ พื้ น ฐานส าหรั บ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ มี พื้ น ฐาน
ด้านรัฐศาสตร์
(3) การจัดให้ เรียนในรายวิช าระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อให้ นิสิตมีพื้นฐานและสามารถ
ทางานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
แผน ข
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

4
(8)

4
4

4
4

4
4

4
4

25
(15)
29 (23)

25
25
58

25
25
58

25
25
58

25
25
58

(23)

29

29

29

29

หมายเหตุ จานวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง ปี 2559
2.7 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2564
4150

2565
4150

2566
4150

2567
4150

2568
4150

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2564
487.00
81.13
255.66
116.00
909.80

2565
516.22
86.00
239.20
122.96
964.39

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

2566
2567
547.20
580.03
91.16
96.63
253.55
268.77
130.34
138.16
1022.25 1083.58

2568
614.83
102.43
284.89
146.45
1148.60

13





แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2.9 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา และประสบการณ์ และการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
วิทยานิพนธ์
2) แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
งานนิพนธ์

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
18
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
18
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก2
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
Principle of Political Science for Political Economists
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
Principle Economics for Political Economists
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
History of Political Economic Thought
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
Theories of Political Economy
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
3(3-0-6)
Theory of Governance
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
และความเป็นสหวิทยาการ
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Economy and Interdisciplinary
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Economic and Political History of Thailand
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67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Political Economy of Public Policy
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
International Political Economy and Globalization
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
67364164 พุทธเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Buddhist Economics
67364264 ทุนนิยมกับแรงงาน
3(3-0-6)
Capitalism and Labour
67364364 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม
3(3-0-6)
Institutional Political Economy
67364464 นิเวศวิทยาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว
3(3-0-6)
Political Ecology and Green Political Economy
67364564 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวสังคม
3(3-0-6)
Politics of Identity and Social Movement
67364664 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย
3(3-0-6)
Current Issues on Thai Economy and Politics
67364764 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น
3(3-0-6)
Political Economy of Migration
67364864 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐและประชาสังคม
3(3-0-6)
Political Economy of State and Civil Society
67364964 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Political Economy on Community and Localism
67365164 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา
3(3-0-6)
Political Economy and Alternative Development
67365264 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
Political Economy and Cultural Studies
67365364 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม
Political Economy of Regionalism
67365464 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ
Political Economy of Gender
67365564 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้างนิยม
Post-modern Political Economy and Post-structuralism
67365664 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
Political Economy on Industrial Development
67368164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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67368264
67368364
วิทยานิพนธ์
67369964

และการจัดการปกครอง
3(3-0-6)
Seminar on Research Action in Political Economy and Governance
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Seminar on Economy and Politics in Eastern Region
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Seminar on Politics and Local Governance
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis

แผน ข
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
Principle of Political Science for Political Economists
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
Principle Economics for Political Economists
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
History of Political Economic Thought
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
Theories of Political Economy
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
3(3-0-6)
Theory of Governance
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
และความเป็นสหวิทยาการ
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Economy and Interdisciplinary
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Economic and Political History of Thailand
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Political Economy of Public Policy
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
International Political Economy and Globalization
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
67364164 พุทธเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Buddhist Economics
67364264 ทุนนิยมกับแรงงาน
3(3-0-6)
Capitalism and Labour
67364364 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม
3(3-0-6)
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67364464
67364564
67364664
67364764
67364864
67364964
67365164
67365264
67365364
67365464
67365564
67365664
67368164
67368264
67368364
งานนิพนธ์
67369864

Institutional Political Economy
นิเวศวิทยาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว
3(3-0-6)
Political Ecology and Green Political Economy
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวสังคม
3(3-0-6)
Politics of Identity and Social Movement
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย
3(3-0-6)
Current Issues on Thai Economy and Politics
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น
3(3-0-6)
Political Economy of Migration
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐและประชาสังคม
3(3-0-6)
Political Economy of State and Civil Society
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Political Economy on Community and Localism
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา
3 (3-0-6)
Political Economy and Alternative Development
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Political Economy and Cultural Studies
เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม
3(3-0-6)
Political Economy of Regionalism
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ
3(3-0-6)
Political Economy of Gender
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้างนิยม
3(3-0-6)
Post-modern Political Economy and Post-structuralism
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Political Economy on Industrial Development
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง
3(3-0-6)
Seminar on Research Action in Political Economy and Governance
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Seminar on Economy and Politics in Eastern Region
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Seminar on Politics and Local Governance
6 หน่วยกิต
งานนิพนธ์
6(0-0-18)
Independent Study
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รหัสวิชาจะมี 8 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
671 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
672 รัฐศาสตรบัณฑิต
673 รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง
674 รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
675 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
676 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
677 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
678 นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
679 นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน
เลข 0
หมายถึง เสริมพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง พื้นฐานเฉพาะ
เลข 2 และ 3 หมายถึง ประยุกต์
เลข 4 และ 5 หมายถึง ประยุกต์ขั้นสูง
เลข 6
หมายถึง ทฤษฎี
เลข 7
หมายถึง วิจัย
เลข 8
หมายถึง สัมมนา
เลข 9
หมายถึง วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
เลขรหัสตัวที่ 6
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ห้า
เลขรหัสตัวที่ 7-8 หมายถึง ปีที่ทาการปรับปรุงหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
แผน ก. แบบ ก 2
หมวดวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน

วิชาบังคับ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle of Political Science for
Political Economists
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle Economics for Political
Economists
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
History of Political Economic Thought
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
และความเป็นสหวิทยาการ
Research Methodology in Political
Economy and Interdisciplinarity
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Economic and Political History of
Thailand
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
6
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ

67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Theories of Political Economy
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
Theory of Governance
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
Political Economy of Public Policy
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและ
โลกาภิวัตน์
International Political Economy and
Globalization
รวม (Total)

หมวดวิชา
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxxx วิชาเลือก
xxxxxxxx วิชาเลือก
67369964 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-0-18)
12
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หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67369964 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-0-18)
6

แผน ข.
หมวดวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน

วิชาบังคับ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle of Political Science for
Political Economists
หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle Economics for Political
Economists
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
History of Political Economic Thought
67357164 วิธีวิทยาการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
และความเป็นสหวิทยาการ
Research Methodology in Political
Economy and Interdisciplinarity
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Economic and Political History of
Thailand

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หมวดวิชา

วิชาบังคับ

หมวดวิชา
วิชาเลือก
งานนิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Theories of Political Economy
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
Theory of Governance
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
Political Economy of Public Policy
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและ
โลกาภิวัตน์
International Political Economy and
Globalization
รวม (Total)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxxx วิชาเลือก
xxxxxxxx วิชาเลือก
67369864 งานนิพนธ์
Independent Study
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
9
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หมวดวิชา
วิชาเลือก
งานนิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxxx วิชาเลือก
xxxxxxxx วิชาเลือก
67369864 งานนิพนธ์
Independent Study
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
9

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว*
เลขประจาตัวประชาชน 3-8207-0003X-XX-X
ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2554
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67311159 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
3(3-0-6)
67324359 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
67328259 สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
67323159 โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ นิยม
3(3-0-6)
67328359 สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
67369859 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
67369959 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
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xxxxxxxx
67369864
67369964

วิชาเลือก
งานนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)
6(0-0-18
12(0-0-36)

(2) นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข*
เลขประจาตัวประชาชน 3-1012-017x-xx-x
ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67310159 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
67324259 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ
3(3-0-6)
67325359 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
67325259 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
3(3-0-6)
67369859 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
67369959 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
67369864 งานนิพนธ์
6(0-0-18)
67369964 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(3) นายชัยณรงค์ เครือนวน*
เลขประจาตัวประชาชน 3-5705-0053X-XX-X
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67310359 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
2(2-0-4)
67317159 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
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67328159 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง
67369859 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
67369959 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและความ
เป็นสหวิทยาการ
67369864 งานนิพนธ์
67369964 วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)
6(0-0-18)
12(0-0-36)
จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-0-18)
12(0-0-36)

(4) นายสกฤติ อิสริยานนท์
เลขประจาตัวประชาชน 3-8607-0030X-XX-X
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2554
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549
ศ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
67310259 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
67314159 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
67323459 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย
67369859 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
67369959 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
xxxxxxxx วิชาเลือก
67369864 งานนิพนธ์
67369964 วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-0-18)
12(0-0-36)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-0-18)
12(0-0-36)
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(5) นางสาวเมิทนา อิสริยานนท์
เลขประจาตัวประชาชน 1-2001-0000x-xx-x
ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
รม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
xxxxxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
67369864 งานนิพนธ์
6(0-0-18)
67369964 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ย บู รพา ว่ าด้ว ยอาจารย์ พิ เศษ พ.ศ. 2556 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม : -ไม่ม-ี
4.2 ช่วงเวลา : -ไม่ม-ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : -ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานนิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
5.1 คาอธิบายโดยย่อ: การทาวิจัยวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์เกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์โดยให้มีการ
ดาเนิ น การภายใต้ก ารดู แลคณะกรรมการควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ แ ละคณะกรรมการควบคุ มงานนิ พ นธ์
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานนิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต
การให้คาปรึกษาในกระบวนการทาวิจัยจนแล้วเสร็จ รวมถึงขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์
และดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในขั้ น ตอนการสอบปากเปล่ า ของนิ สิ ต ตามกระบวนการและระเบี ย บของทาง
มหาวิทยาลัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้: ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่น กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิช าการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) ในลั กษณะที่เป็ น ฉบั บ เต็ม (Full Paper) แผน ข รายงานงานนิพ นธ์ห รือส่ ว นหนึ่ งของ
รายงานงานนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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5.3 ช่วงเวลา
แผน ก. แบบ ก.2 (วิทยานิพนธ์) เริ่มทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 ภาคต้น
แผน ข. (งานนิพนธ์) เริ่มทางานนิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 ภาคต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต :
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
งานนิพนธ์
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ: ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนา
ปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์แก่นิสิต เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล การ
จัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้คาปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(2) สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
(3) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต แผน ก. แบบ ก.2 ผ่านการสอบแบบระบบ
เปิด
(4) สอบประมวลความรู้ผ่านสาหรับนิสิต แผน ข ที่เรียนตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้อง
ทาวิทยานิพนธ์แต่ทางานนิพนธ์
(5) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การเป็ น ผู้ น าในการขับ เคลื่ อนสั งคมให้ เกิดความเป็ น การเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ธรรม
การเมื อ งและการจั ด การปกครอง โดยเฉพาะการ
ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้า ความไม่เป็นธรรมในสังคม
รวมถึงให้ความสาคัญของการฝึกความคิดเชิงวิพากษ์
และตั้ งค าถามต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง
วัฒนธรรมที่ดารงอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
PLO1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน
PLO1.2 มีวินัยในการปฏิบัติตามกติกาของสังคมและศีลธรรมอันดีงาม
PLO1.3 มีใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
PLO1.4 มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการทางานสาธารณะ
PLO2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
PLO2.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง
PLO2.3 บูรณาการความรู้ในศาสตร์อนื่ เข้ากับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองในลักษณะสหวิทยาการ
PLO2.4 มีความรู้เรื่องกระบวนการและเทคนิคในการวิจัยเพื่อค้นหาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและ
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
PLO3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองได้อย่างเป็นระบบ
PLO3.2 สามารถใช้วิจารณญาณเลือกใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ปัญหา
PLO3.3 สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเมืองการปกครอง
PLO4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
PLO4.2 สามารถเป็นผู้นาตามโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม
PLO4.3 สามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรือองค์กร
PLO5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
PLO5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
PLO5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)
ปีที่ 1 เข้าใจองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง และองค์ความรู้เกี่ยว
กับการวิจัย
ปีที่ 2 นาองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติทั้งการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและนาไปสู่
ปฏิบัติการวิจัย
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
TQF
PLOs
PLO1.1 มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน
PLO1.2 มีวินัยในการ
ปฏิบัติตามกติกาของสังคม
และศีลธรรมอันดีงาม
PLO1.3 มีใจกว้างในการ
รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง
PLO1.4 มีความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการ
ทางานสาธารณะ
PLO2.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
การเมือง
PLO2.2 ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และประเด็นร่วมสมัย
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การเมือง
PLO2.3 บูรณาการความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ เข้ากับ
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
การเมืองในลักษณะสห
วิทยาการ
PLO2.4 มีความรู้เรื่อง
กระบวนการและเทคนิคใน
การวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข
และต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมือง
PLO3.1 สามารถวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการ
ปกครองได้อย่างเป็นระบบ
PLO3.2 ส า ม า ร ถ ใ ช้
วิจารณญาณเลือกใช้ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
ในการวิเคราะห์ปัญหา
PLO3.3สามารถประยุกต์
ทฤษฎีและหลักการมาเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
การเมืองการปกครอง
PLO4.1 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
PLO4.2 สามารถเป็นผู้นา
ตามโอกาสและสถานการณ์
ที่เหมาะสม
PLO4.3 สามารถวางแผน
เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
หรือองค์กร
PLO5.1 สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติได้
PLO5.2 สามารถสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
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TQF
PLOs
PLO5.3 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โปรแกรมประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
✓

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน
1.2 มีวินัยในการปฏิบัติตามกติกาของสังคมและ
ศีลธรรมอันดีงาม
1.3 มีใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.4 มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการทางาน
สาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง
2.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและประเด็นร่วม
สมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง
2.3 บูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เข้ากับความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองในลักษณะสหวิทยาการ
2.4 มีความรู้เรื่องกระบวนการและเทคนิคในการวิจัยเพื่อ
ค้นหาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและต่อยอดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองได้
อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถใช้ วิ จ ารณ ญ าณ เลื อ กใช้ ท ฤษ ฎี ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ปัญหา
3.3 สามารถประยุ กต์ ท ฤษฎี และหลั ก การมาเป็ น แนว
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน
การสอนทุกวิชา นิสิตในระดับปริญญาโทควรจะได้
เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมต่ออาชีพหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาดังกล่าวเพื่อปลูกฝังให้นิสิต
เป็ น มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ต ระหนั ก ถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและหน้าที่ของตนเอง

ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอน เช่ น
การตรงต่อเวลา ความรับ ผิ ดชอบ การแสดงออก
และแนวคิ ด ที่ ส ะท้ อ นทั้ ง จากข้ อ เขี ย น และการ
อภิปรายถกเถียงทางวิชาการในกระบวนการเรียน
โดยการประเมิ น ทั้ งจากอาจารย์ป ระจ าวิช า และ
เพื่อนร่วมชั้น

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลั ก การทางทฤษฎี และน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ต่ อ การ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตาม
ลั ก ษณะของรายวิ ช า ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จะจัดให้มีการเรียนรู้ โดย
การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนการเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ขอ งนิ สิ ต ทั้ งด้ าน ค วาม รู้ จ าก ก ารอ ภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ งาน
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึ กษาวิจัย
ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion)
ในบางรายวิชาจะจัดให้ มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาจาก
สภ าพ ค ว าม เป็ น จริ ง เพื่ อ ให้ นิ สิ ต น าค ว าม รู้
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของนิสิต
ทั้งจากด้านความรู้ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น การสอบรายวิ ช า การสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ / งานนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
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ผลการเรียนรู้
ทางแก้ไขปัญหาด้านการเมืองการปกครอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาตามโอกาสและสถานการณ์ที่
เหมาะสม
4.3 สามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรือองค์กร
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรม
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ มีการทางาน
เป็นคู่ หรือเป็ นกลุ่ม หรือต้ องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ค ว าม ค าด ห วั งใน ผ ล ก ารเรี ย น รู้ ด้ าน ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
ในการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว มกิ จ กรรมต่ างๆ
และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย
ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นิสิตกับนิสิต เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนามาใช้ร่วมกับเศรษฐศาสตร์
การเมืองได้อย่างถูกวิธี

ประเมินจากผลการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้
1.1. การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5,3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนา จะให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดวิธีการและรายวิชาที่ต้องทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในแต่ละปีการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเพื่อพิจารณา
2.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและรายวิชาการที่
ต้องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกากับดูแลให้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิ ตให้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ที่กาหนดอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 มี ร ะยะเวลาตลอดหลั ก สู ต รไม่ เกิ น 5 ปี ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษารายวิ ช าต่ าง ๆ
ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้รับ
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4 หรือเทียบเท่า และผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งต้องเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามป ระกาศ
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 เรื่อง
และต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ i-Thesis
แผน ข มีระยะเวลาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้รับค่าระดับขั้น
เฉลี่ย สะสม ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4 หรือเทียบเท่า และผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิ น ความรู้ ภ าษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิท ยาลั ย และสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ ว ยข้ อ เขี ย นและ/หรื อ ปากเปล่ า ในสาขาวิ ช านั้ น พร้ อ มทั้ ง เสนอ

35
รายงานงานนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดย
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานงานนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของงานนิพนธ์ ต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะฯ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง
เพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้ อ าจารย์ ใหม่ เข้ า ใจการบริ ห ารวิช าการของคณะและเรื่ อ งของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่คณะต้องดาเนินการและส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. การเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ ย วกั บ การสอนแบบต่ า ง ๆ การสร้ า งแบบทดสอบต่ า ง ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ที่อิงพัฒ นาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิต สื่อการสอน
โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสั มมนาทั้งในวิช าชีพและวิชาการอื่น ๆ
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
2. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งและการจั ด การปกครอง
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 (จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
โดยในการบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตรประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลั กสูตรจานวนไม่น้อยกว่ า 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขารัฐ ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่สั มพัน ธ์กับ สาขารัฐ ศาสตร์เป็ น
กรรมการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้าภาควิชาและคณบดี ทาหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและให้มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรมีการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยใช้ระบบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผล
ตามระบบ AUN QA
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ก ารเมื อ งและการจั ด การปกครอง ผลิ ต
มหาบัณฑิตให้มีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกาหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย
5 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของนิ สิ ต อย่ างน้ อ ย 4 ประเด็ น คื อ คิ ด ในระดั บ โลก ปฏิ บั ติ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น กล้ า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตามภาวการณ์มีงานทาและความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตภายหลังจาก
การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการสัมภาษณ์หรือการกรอกแบบสอบถาม
การติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและผลผลิตทางวิชาการของบัณฑิต โดยการเก็บข้อมูล
กรอกแบบสารวจรายปี
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3. นิสิต
1. การรับนิสิต คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและแผนการรับ
นิสิตโดยเสนอต่อคณะเพื่อพิจารณา ดังนี้
(1.1) จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตร
(1.2) เกณฑ์การรับนิสิตมีการพิจารณารับเป็น 2 ลักษณะคือ คือการรับนิสิตภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ ผ่านกระบวนการและหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลั กสู ตรรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง ได้จัดเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยร่วมกับภาควิชาฯและ
คณะฯจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เตรียมพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบการเรียน
การสอน นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาได้ชี้แจง
โครงสร้าง เนื้อหารายวิชาต่างๆ และแผนการศึกษาตามหลักสูตรให้นิสิตได้ทราบและเตรียมพร้อมสาหรับ
การศึกษาตามหลักสูตรฯ ต่อไป
3. การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา หลั กสูตรเก็บรวบรวมข้อมู ลผลการดาเนินงาน จานวน
รับเข้าของนิสิต จานวนนิสิตที่คงอยู่ และจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
4. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของ
นิสิตในหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และประเมินการสอนของ
อาจารย์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง สาหรับกระบวนการอุทธรณ์ของนิสิตในกรณีต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
4. อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของภาควิชารัฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ป ระจาหลักสูตรเริ่มจากการรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ โดยภาควิชาฯจะ
วิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ประจาภาควิชาและกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะต้องมีคุณวุฒิตรงใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์เสนอต่อคณะฯ เพื่อให้จัดทาแผนขอกรอบอัตรากาลังและให้คณะกรรมการประจา
คณะฯ มีมติเห็นชอบจากนั้นดาเนินการขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราและประกาศรับสมัครและ
คัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อ มีก ารคั ดเลื อกอาจารย์ เข้าเป็ น อาจารย์ป ระจาภาควิช าฯแล้ ว อาจารย์จ ะต้ องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการสอน การวัดผล และภาระงานอื่นที่มหาวิทยาลัย
กาหนด นอกจากนี้ยังต้องได้รับการอบรมจากคณะฯเกี่ยวกับภาระงานต่างๆตามภารกิจของภาควิชาฯและ
คณะฯ หลั งจากเริ่มปฏิบั ติงานมาเป็ น ระยะเวลา 6 เดือนคณะฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะๆละ 3 เดือนและเมื่อผ่านการประเมินแล้วจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/ หรือต่อสัญญาจ้างเป็นประจาทุกปี
เมื่อมีอาจารย์ประจาภาควิชาแล้ ว ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง จะมีการดาเนินการดังนี้
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1. อาจารย์ประจาภาควิชาทุกคนโดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นประธานประชุมหารือกันเพื่อกาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
1.2 วุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่
สัมพันธ์กนั
1.3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา/เนื้อหา
ในหลักสูตร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ
ก่อน
2. กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อภาควิชาฯคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อ 1. แล้วจะต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 ภาควิชาฯเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะฯ
2.2 ฝ่ายวิชาการของคณะฯพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ หากพบความไม่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งกลับให้ภาควิชาฯพิจารณา
ใหม่ แต่ ห ากถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในทุ ก เรื่ อ ง ฝ่ า ยวิ ช าการของคณะฯ จะด าเนิ น การเสนอรายชื่ อ ให้
คณะกรรมการประจาคณะฯให้ความเห็นชอบและดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
3. แผนการดาเนิน การ ในกรณี ที่อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบจานวน 5 คนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 2 กรณีคือ
3.1 กรณีที่ทราบล่วงหน้า เช่น เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อหรือลาออก กรณี นี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ ต้องประชุมหารือกัน กาหนดแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
เพือ่ ทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีจ่ ะว่างลง โดยอาศัย 2 แนวทางตามลาดับคือ
(ก) คัดเลือกจากอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสู ตรใดๆ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1.
(ข) หากไม่ มี อ าจารย์ ป ระจ าภาควิช าที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ 1.
หรือไม่มีอาจารย์ประจาที่ยังมิได้ประจาหลักสูตรใดๆ จะต้องเสนอเรื่องต่อภาควิชาเพื่อขอ
เปิดกรอบอัตราอาจารย์ประจาภาควิชาตามกระบวนการที่กล่าวแล้วข้างต้น
3.2 กรณีที่ไม่ทราบล่วงหน้า เช่น เสีย ชีวิต กรณีนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องประชุม
หารือกันโดยอาศัย 2 แนวทางในข้อ 3.1(ก) 3.1(ข) ตามลาดับ ในการดาเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะว่างลง
ทั้ง 2 กรณี กระบวนการทั้งหมดต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เ กิน 3 เดือนหลังมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรว่างลง
4. การบริหารอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องจานวน
และคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาคณาจารย์
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งทุนการศึกษา
ต่อและกองทุนวิจัยแก่อาจารย์ สาหรับระดับคณะฯซึ่งกากับดูแลภาควิชารัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนางานวิจัยและการเรียนการ
สอน รวมถึงมีการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอนซึ่งสนับสนุนให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกาหนดภาระงานขั้นต่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูร พาว่าด้วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถกาหนดภาระงานของตนเองที่ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อจัดสรรเวลาให้กับการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองด้านวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศั กยภาพและสันทนาการเพื่อ
เชื่อมความสามัคคีในองค์การ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง ถูกกาหนดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผนวกกับเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา
พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ รวมทั้งการสารวจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง มีระบบกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและมีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติเพื่อออกแบบหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตร) และสาระ
รายวิชาในหลักสูตร โดยมีการทาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรฯ จัดทาแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวิพากษ์
หลักสูตร จากนั้นจึงนาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นได้มีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และอยู่บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการกาหนด
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และเน้นศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งตะวันออก
2. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ยตามความก้าวหน้ า ในศาสตร์ส าขาวิช านั้ น ๆ หลั กสู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้จัดให้มีกระบวนการประเมิน
วิจัยหลักสูตรเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรที่ได้กล่าวข้ างต้น โดยในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้คานึงถึงบริบท
แห่งความเป็นประชาคมอาเซียน และให้ความสาคัญกับภาคตะวันออกจึงมีการออกแบบรายวิชาเลือกที่
เน้นในเรื่องภาคตะวันออก และกรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มากขึ้นด้วย
3. การพิจารณากาหนดผู้สอน หลักสูตรฯได้วางระบบการพิจารณากาหนดผู้สอน ดังต่อไปนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
1.1 พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชานาญ ประสบการณ์ทางานและผลงานวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอม
1.2 พิจารณาผลการประเมินการสอน
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1.3 ส าหรับบางรายวิชาที่ต้องการให้นิสิตได้เรียนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ
และเปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต ได้ รั บ การพั ฒ นามุ ม มองหรื อ ความคิ ด จากผู้ ส อนหลากหลายความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในบางหัวข้อ เป็นต้น
1.4 พิ จ ารณาในเรื่ อ งที่ นิ สิ ต ควรได้ เรี ย นรู้ กั บ อาจารย์ ที่ มี ค วามหลากหลาย ดั งนั้ น จะ
พิจ ารณากาหนดอาจารย์ ผู้ ส อนกระจายไปยังรายวิช าต่าง ๆ ในวิช าบั งคับไม่ควรสอนเกิน 1 รายวิช า
สาหรับนิสิตในชั้นปีเดียวกันต่อภาคการศึกษา
(2) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจะน าเรื่อ งการเปิ ด รายวิช าสอนและการพิ จ ารณาก าหนด
อาจารย์ผู้สอนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. เข้าหารือร่วมกับที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์วาระเพื่อพิจารณาจัด
ตารางสอน และคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
3. หลั ก สู ต รฯ มี การก ากับ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ. 3 โดยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบกากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา และตรวจสอบ มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา และคณะฯ มีการกาหนดภาระงานสอนซึ่งกากับให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทา มคอ.3
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและ/ หรือเลื่อนขั้นเดือน
4. การกากับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรฯมีการกากับกระบวนการเรียนการสอน ด้วย
วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณา มคอ. 3 ร่วมกันและกากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตามที่ได้กาหนดไว้ มคอ.3 โดยจะจัดประชุมกันตลอดระยะเวลาที่จัดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ทั้งที่เป็นทางการโดยการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเกิดปัญหากรณี
เร่งด่วน
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรจะการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่ม
เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน หากเป็นไปได้ให้พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนเป็นคนเดียวกันสาหรับทุก
กลุ่มในรายวิชาเดียวกัน แต่ห ากมีความจาเป็นต้องจัดอาจารย์ผู้ส อนหลายคนในแต่ละกลุ่ มในรายวิช า
เดี ย วกั น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะก าหนดให้ ผู้ ส อนใช้ วิ ธี ก ารตั ด เกรดด้ ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกั น
กาหนดการให้คะแนนในลักษณะเดียวกัน การให้ใช้ มคอ.3 ชุดเดียวกันรวมถึงใช้ข้อสอบชุดเดียวกันด้วย
(3) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหลังจากนิสิตประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่ง จะมี
ข้อคาถามเกี่ยวกับการสอนตามแผน เทคนิคการสอน ฯลฯ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรจะนามาพิจารณา
ร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบกลไก
และนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา มคอ.2 มคอ. 3 และ มคอ.5 ในส่วนที่
กาหนดเรื่องการประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมีทั้งการ
ทดสอบที่เป็นข้อสอบ งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
จากนั้นอาจารย์ประหลักสูตรจะกากับตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่อาจารย์ผู้สอน
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กาหนดใน มคอ.3 โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
มคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
6. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิ สิต อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบกลไกและ
นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรจัด การประชุมร่วมกับ ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาการตัดเกรดของอาจารย์ผู้ สอนทุกรายวิช า ซึ่ ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต้องชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ข้อมูลหลั กฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรด การกระจายของเกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาที่มีความผิดปกติของการกระจายของเกรด
7. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับให้อาจารย์ผู้สอนต้องทา มคอ.5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และร่วมกันจัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบการดาเนิ น งานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีส่ วนร่ว มของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
ร่ ว มกั น ส าหรั บ นิ สิ ต ทุ ก หลั ก สู ต รได้ แ ก่ ฝ่ ายอาคารสถานที่ ส าหรับ ใช้ เป็ น ห้ อ งเรี ย นส่ ว นกลาง ส านั ก
คอมพิวเตอร์จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ สานักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือตารา
เอกสารข้อมูลระบบสืบค้นต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนสอนโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกหลักสูตร
รวมทั้งยังมีการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆที่จาเป็นต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้บริการของนิสิตทุกหลักสูตร
อย่ างไรก็ ต าม มหาวิท ยาลั ย ได้ จัด สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ให้ บ ริก ารแก่ ห ลั ก สู ต รรัฐ ศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมื องและการจัดการปกครอง โดยส านักหอสมุด จะมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อเอกสาร ตารา วาสารทางรัฐศาสตร์ มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการจากอาจารย์ประจาหลั กสูตรและจัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วนสาหรับนิสิตใน
หลักสูตรทุกชั้นปี ทั้งยังสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย
สาหรับระดับคณะฯ/ ภาควิชา และหลักสูตรฯนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ให้ความสาคัญใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยประชุมร่วมกันเสนอให้ภาควิชารัฐศาสตร์จัดทางบประมาณ
เสนอต่อคณะฯ ในการจัดซื้อเอกสาร ตารา วาสารทางรัฐศาสตร์สาหรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในจานวนที่เหมาะสมต่อจานวนนิสิตทุกปี ทั้งนี้เอกสาร ตารา วาสารทางรัฐศาสตร์
ในส่วนนี้จะมีการจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งจะเกิดความสะดวกและตรงต่อความต้องการของ
นิสิตในหลักสูตรมากขึ้น
นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันสาหรับนิสิตทุกหลักสูตรแล้ว
หลักสูตรฯ ยังดาเนินการร่วมกับภาควิชาและคณะฯ จัดหาเอกสาร ตารา วาสารทางรัฐศาสตร์ ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนไว้ในห้องสมุดของคณะฯ รวมทั้งมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้
สาย รองรับการเข้าใช้ได้อย่างทั่วถึงด้วย โดยนิสิตในหลักสูตรฯได้เข้าใช้งานห้องสมุดของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรฯมีกระบวนการประเมินความพึง พอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยให้นิสิตและอาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยเห็นชอบร่วมกันเสนอเรื่องประเด็นปัญหาต่อภาควิชาฯและคณะฯ ต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตราฐานการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12
1-5
10

12
1-5
10

12
1-5
10

9
1-5
7

11
1-5
9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ
จากนิ สิต การตอบคาถามของนิ สิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่ าวข้างต้นแล้ว ก็ ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปั ญหาก็จะต้องมี การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านทักษะกลยุทธ์การสอนและ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา ตามกรอบการประเมินผลการเรียนการสอนในระบบของทางมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิ น จากนิ สิ ต และศิ ษ ย์เก่า ดาเนิ น การประเมิ น จากนิ สิ ต โดยสอบถามจากนิ สิ ตเป็ น
รายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนิสิตจะสาเร็จการศึกษาสาหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้
แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการโดยสัมภาษณ์หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือ
จากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี อยู่ในหมวดที่ 7
ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ในข้อ 2 จะทาให้ ท ราบปั ญ หาของการบริห ารหลักสู ตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันทีซึ่งก็จะเป็น การปรั บ ปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น จะทาการปรับปรุงภายหลังเผชิญกับปัญหา
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หรืออุป สรรค หรือสถานการณ์ ท างสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป ส าหรั บ การปรับปรุงหลั กสู ตรทั้ งฉบั บนั้ น
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

47

เอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

(ไม่นับหน่วยกิต)
2(2-0-4)

Principle of Political Science for Political Economists
แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมื อง กระบวนการทาง
การเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และ
วัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
Concepts of politics; state; political institution; political regime; political
process; election system; interest group and political participation of people; political
ideology and culture; public policy and public management; development and political
change
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

2(2-0-4)

Principle Economics for Political Economist
ลักษณะและหน้ าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับ
ส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์
การแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้
เบื้ องต้นเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ส วัส ดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ
ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการ
ไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงิน
และคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ
Features and functions of economic systems; demand and supply; market
equilibrium; theory of consumer behaviors; concepts of consumer surplus; theory of
production; concepts of producer surplus; cost; price mechanism and resource
management under the perfect competition market; imperfect competition market and
monopoly; antitrust; money market and labor market; basic knowledge of welfare
economics; overall objectives of economic system; national income account; theory of
national income determination; equilibrium in economic system; roles of government;
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monetary and fiscal policies and currency exchange in open economy; public finance;
theories of absolute advantage; comparative advantage and competitive advantage; and
international relation.
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

2(2-0-4)

History of Political Economic Thought
กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของ
สานักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สานักพาณิชย์นิยม สานักเสรีนิยม สานักสังคมนิยมยูโท
เปีย สานักมาร์กซิสต์ และสานักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสานักคิด
เศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต
Paradigms and methodologies of political economy; social context and
development of school of thoughts in political economy from mercantilism; liberalism;
utopian socialism; Marxism and Keynesian; stream of thoughts in political economy at
the present time and schools of political economy thought in the past.
หมวดวิชาบังคับ
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

18 หน่วยกิต
3(3-0-6)

Theories of Political Economy
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง
พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สานักคิดหลัก
ของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สานักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุ ษยนิยม สตรี
นิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น ทุน
นิยมสมัยใหม่ อานาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม
Basic concepts of political economy on philosophy; paradigm and methodology;
development and difference between mainstream economics and political economy;
schools of thoughts in political economy such as Marxism; institutionalism; public choice;
humanism; feminism and green economics; analyzing the important issues of
contemporary political economy such as modern capitalism; power; knowledge and
class analysis; postmodern and discourse analysis.
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
Theory of Governance

3(3-0-6)
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แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐกับสังคมและ
ประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่
ตัวแสดง และบทบาทของรัฐรวมทั้งภาคประชาสังคมในการจัดการปกครอง
Concepts of governance; power relations between state; society and civil
society; processes of governing; emergent interactions in modern state governance;
actors and roles of state and civil society in governance
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและความเป็นสหวิทยาการ
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Economy and and Interdisciplinarity
ปรัช ญาหลักของการวิจั ยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิ ธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ งประวั ติ ศ าสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง การก าหนดหั ว ข้ อ
สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้
Principal philosophy of research in political economy; methodologies and
quantitative; qualitative and historical research processes in political economy; topic
setting; hypothesis; data collection and data analysis; writing research proposal and
research report; including the application of research analysis.

67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

3(3-0-6)

Economic and Political History of Thailand
วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถี
การผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุค
สมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุน
นิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย
Evolution of Thai economy; politic and government from past to present;
concepts of mode of production and social formation; interaction between economic
and political structures and government in different periods; interaction between
economic structure and political culture; including the influences of global capitalism to
Thai political society
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)
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Political Economy of Public Policy
วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัย
และผู้กระทาการทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลนโยบาย
Methodologies of political economy in studying public policy; public policy
process; policy approaches and policy analysis in public policy; roles of factors and
actors in economy and politics toward policy formation; policy implementation and
policy evaluation
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

International Political Economy and Globalization
แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา
ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอานาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและ
โลกฝ่ ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษั ทข้ามชาติท างด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น
Concepts and theories of political economy such as imperialism theory;
dependency theory; global capitalism and global power system theories; problems in
north-south international relationship; international negotiation; roles and effects of
multinational corporations in economy and politics; globalization procedures; local
resistance
หมวดวิชาเลือก
67364164 พุทธเศรษฐศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (กรณีแผน ก แบบ ก 2)
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (กรณีแผน ข)
3(3-0-6)

Buddhist Economics
แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แ นวพุทธกับ
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ทฤษฎี ก ารผลิ ต ตามแนวพุ ท ธเศรษฐศาสตร์ การบริ โ ภคตามแนวพุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภค
และการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
Concepts of Buddhist economics; major differences between Buddhist
economics and mainstream economics; production theory of Buddhist economics;
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consumption of Buddhist economics; product distribution theory of Buddhist economics;
connection of production; consumption and product distribution along the Buddhist
economics; the application of Buddhist economics; critiques of mainstream economics
based Buddhist economics
67364264 ทุนนิยมกับแรงงาน

3(3-0-6)

Capitalism and Labour
บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบ
ของความเป็น สังคมทุน นิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานใน
ประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อย
ต่างๆ และทุนนิยมดิจิดอลที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน
Roles and relations of labour in the situation of capitalist production; effects
of socialism on labour both rural labour and urban labour; status of labour in the
underdeveloped production system specifically independent labour and labour in
manufacturing subsector; digital capitalism that affects labor
67364364 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม

3(3-0-6)

Institutional Political Economy
ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ
เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันใน
ศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม
Philosophical analysis of institutional economics; old institutional economics
and new institutional economics; paradigm and new methodologies of institutional
Political Economy in the 21th; body of knowledge of disciplines related to institutional
economics analysis
67364464 นิเวศวิทยาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว

3(3-0-6)

Political Ecology and Green Political Economy
ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมื อง แนวคิดอานาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนว
นิเวศ และสานักมาร์กซิสต์ต่าง ๆ รัฐและอานาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปั ญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสานัก
คิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม
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Concepts of ecology and politics; concept of eco-authoritarianism; ecoreformism and schools of Marxism; state and state power related environment problems;
philosophy of schools of thought related to development and nature protection of the
third world
67364564 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวสังคม

3(3-0-6)

Politics of Identity and Social Movement
การเมืองวัฒ นธรรมของรั ฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอานาจ พื้นที่ และ
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้าง ขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์ การ
แสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ
Culture politics of nation state; processes and interaction among power;
space and ethnic identity; construction; expansion and struggle for cultural space;
creating symbols; identity appearance and identity in relation to other ethnic groups and
state
67364664 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย

3(3-0-6)

Current Issues on Thai Economy and Politics
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุน
นิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย
Development of economy and society related to Thai political history;
relationships between economy and Thai politics in different periods; economic situation
in present; capitalism and globalization expansion and Thai politics and economy
67364764 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น

3(3-0-6)

Political Economy of Migration
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานข้ามชาติ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ แนวคิดว่าด้วยการค้ามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
โยกย้ายถิ่นกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์การย้ายถิ่นโดยใช้ทฤษฎีแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง
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Concepts and theories of migration; international migration; transnational
labour; irregular migration; human trafficking; relationship between migration; politics;
economy; society and culture; the analysis using political economy theories
67364864 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐและประชาสังคม

3(3-0-6)

Political Economy of State and Civil Society
การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและสังคมของสานักคิ ดหลัก อาทิ สานักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของ
รัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชา
สังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย
State formation in western society; modern state; colonialism; patterns of
relationships between state and society of school of thoughts such as Marxism;
pluralism; corporatism; development of Thai state; emergence and roles of civil society
in Thailand; proper relationship between state and civil society in the context of Thai
democracy
67364964 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่นนิยม

3(3-0-6)

Political Economy on Community and Localism
ทฤษฎีและวิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและท้องถิ่น
ของสานักต่างๆ ในตะวันตก และสานักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ เช่น การสะสมทุนใน
ท้องถิ่น การขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น โครงสร้าง
อานาจและชนชั้นนาท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน สิทธิชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทุนทางสังคม การสร้างประชาธิปไตยในชุมชนและท้องถิ่นนิยม การเคลื่อนไหวทางสังคมระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น
Theories and methods in political economy on the study of community and
local history of eastern and western schools of thought; analyzing key issues such as
local capital accumulation; local capitalist expansion; conflicts between capital; state
and locality; power structure and local elites; community culture; community rights;
community economy; local identity; local wisdom; social capital; the formation of
democracy in community and localism; community and local social movements.
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67365164 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา

3(3-0-6)

Political Economy and Alternative Development
ความหมายและพั ฒ นาการของทฤษฏี การพัฒ นา ส านักคิดต่ างๆ ของแนวคิดการพั ฒ นา
กระแสหลักและทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนา อาทิ ทฤษฏีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาให้
ทันสมัย แนวคิดหลังสมัยใหม่ มาร์กซิสต์ใหม่ โพสต์มาร์กซิสต์ การพัฒนาแนวสตรีนิยม นิเวศวิทยาเพื่อการ
ปลดปล่อย แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการ
พัฒนาด้วยแง่มุมของเศรษฐศาสตร์การเมือง
Meaning and development of development theories both mainstream and
alternative theory such as economic growth theory; modernization theory; postmodern;
Neo-Marxism; Post Marxism; Feminism; liberation ecology; concept of community
culture; sufficiency economy and transcending development theories with political
economy thought
67365264 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Political Economy and Cultural Studies
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและ
การวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์
ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต
Political economy on culture and mass media; theories of cultural studies
and criticizing political economy theory; discourse analysis and post Marxism analysis;
criticizing theories of cultural studies and future trends
67365364 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม

3(3-0-6)

Political Economy of Regionalism
การก่อกาเนิ ดภูมิ ภ าคนิ ย มในเอเชีย พั ฒ นาการของภูมิภ าคนิยมจากแนวคิดสู่ การปฏิบั ติ
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการ
จากยุคอินโดจีนมาจนถึง SEATO; ASA และ ASEAN การบริหารจัดการระดับภูมิภาคและการรวมกลุ่ม
ประเทศอาเซียน แนวคิดใหม่ของภูมิภาคนิยมเพื่อประชาสังคมและการมีส่วนร่วม
The formation of regionalism in Asia; ideal and practical process of regionalism
development; geopolitics factors on political and economic integration and
development in South East Asia (Indochina SEATO ASA - and ASEAN); local
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administration and ASEAN integration; the new concepts of regionalism for civil society
and participation
67365464 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ

3(3-0-6)

Political Economy of Gender
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพของสานักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศ
สภาพกับการพัฒ นา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอานาจ วัฒนธรรมและความเชื่อ
เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ
Theoretical concepts of gender of schools of thought such as feminism;
gender and development; gender in social context of culture and power; culture and
beliefs related gender
67365564 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้างนิยม

3(3-0-6)

Postmodern Political Economy
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมาร์กซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์
หลั ง สมั ย ใหม่ การวิ พ ากษ์ แ นวคิ ด ลั ท ธิ ม าร์ ก ซ์ ข องนั ก คิ ด สายโพสต์ โ มเดิ ร์น และหลั งโครงสร้ างนิ ย ม
คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้างนิยมต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง
Political economy of poststructuralist Marxism or post-modern Marxism;
criticizing of post modernist to Marxism; contribution of post modernism and post
structuralism to political economy
67365664 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Political Economy on Industrial Development
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การเป็นสังคมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมที่มีต่อแรงงาน
บทบาทของรัฐที่มีต่อแรงงาน วิเคราะห์นโยบายอุตสาหกรรมและแรงงานในประเทศไทย รวมถึงโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
Industrial revolution and its impact on economic; political; cultural and
technological changes; strategy of industrial society by considering the comparison
between developed and developing countries; impacts of industrial society on labor;
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roles of the state in labour; analyzing industrial and labor policies in Thailand; including
the Eastern Seaboard Development Program; Eastern Economic Corridor and Southern
Economic Corridor.
67368164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

3(3-0-6)

Seminar on Research Action in Political Economy and Governance
วิธีการและเทคนิ คการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้ นตอนของ
กระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การ
สารวจวรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
Research methodologies and techniques on political economy; practice
research methodologies from topic selection technique; objective selection and scope of
research; review literature; conceptual framework and hypothesis setting; research design
and sampling; data collection instruments and methods; methods and techniques of
data analysis
67368264 สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก

3(3-0-6)

Seminar on Economy and Politics in Eastern Region
วิวัฒ นาการทางเศรษฐกิจ การเมื องของภาคตะวันออก ประวัติศ าสตร์ ท้อ งถิ่น ของภาค
ตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่ มอิทธิพล
ท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Evolution of economy and politics of Eastern Region; local history of Eastern
region; effects of government reform of state and development policies; roles of local
pressure groups; future trends of Eastern region; eastern economic corridor development
67368364 สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

3(3-0-6)

Seminar on Politics and Local Governance
ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอานาจ
ความสั มพัน ธ์ระหว่างการเมืองระดับ ชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพั นธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิน่
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Selected topics on politics and local governance such as decentralization;
relation between national politics and local politics; relation between local government
organization; budget allocation to local; and local personnel administration
หมวดวิทยานิพนธ์
67369964 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต
12(0-0-36)

Thesis
งานวิจัยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
Research under the guidance of advisor and by the approval of thesis
committee
งานนิพนธ์

6 หน่วยกิต

67369864 งานนิพนธ์

6(0-0-18)

Independent Study
การศึกษารายกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง หรืองานเรียบเรียงทางเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือ งานวิจัยภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
Case study on political economy; review literature on concepts and theories
of political economy; or essay on political economy; or research under the guidance of
advisor
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความวิจัย
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (2563). กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม
2562. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 8(1), 49-80.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
โอฬาร ถิ่นบางเตีย. (2563). รัฐบาลเผด็จการอานาจนิยม: จาก คสช.- ถึงเสื้อคลุมประชาธิปไตย. วารสาร
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5 (1), 75-90.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
โอฬาร ถิ่นบางเตีย. (2563). เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอานาจของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมือง
ระดับชาติในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง, 9 (1), 130-150.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
โอฬาร ถิ่นบางเตีย. (2563). เครือข่ายอานาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์การเมือง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง, 9 (2), 72-85.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
เพ็ญนภา สวนทอง และโอฬาร ถิ่นบางเตียว. (2562). นิเวศวิทยาการเมืองของการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 7(7),
101-130.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
กรุงไท นพรัตน์และโอฬาร ถิ่นบางเตียว. (2563). ปฐมบทฟุตบอลไทยภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์พ.ศ.
2443 – 2475.วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 8(2), 1-21.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
(2) นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความวิจัย
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2561). วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย: ปัญหาเชิงโครงสร้าง. วารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 6(2), 69-89.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2561). เศรษฐศาสตร์การเมืองของการทางานภาคประชาสังคม. วารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 6(1), 1-15.
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุ. (2560). การเข้าเรียนของเด็กต่างด้าวในสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี. เอเชีย
ปริทัศน์, 8 (1), 71-100.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุขและนุชจรี ศิลมงคล. (2560). ความเป็นปกติของการคอร์รัปชั่นกับการเข้าสู่ ตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิน่ . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25
(47), 19-41.

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ ที่ 2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุ. (2560). หนี้สินกับการบริโภค. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
4 (1), 91-113.

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุ. (2560). ความเป็นพลเมืองของผู้นาองค์กรภาคประชาสังคม. วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, 5 (2), 1-26.

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
(3) นายชัยณรงค์ เครือนวน
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความวิจัย
ชัยณรงค์ เครือนวน. (2563). ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการทางสังคม และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 8(1), 25-47.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาและชัยณรงค์ เครือนวน. (2562).สิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหลักคิดและความเป็นจริงทางสังคม: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(3), 39-63.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (2561). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมที่มีต่อชาวประมงพื้นบ้าน
: กรณีศึกษาอ่าวตราดจังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(2), 399424.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1
สกฤติ อิสริยานนท์, ชัยณรงค์ เครือนวน และเมทินา อิสริยานนท์. (2561). ความเป็นประชาธิปไตยใน
ชุมชน ชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้าบางปะกง. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา, 6(1), 16-39.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
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ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน. (2560). โครงสร้างอานาจและการกระจุกตัวของความ
มั่งคั่งในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 9(3), 111-134.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
ชัยณรงค์ เครือนวน. (2560). ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน “ชนบท” ไทยกับการเคลื่อนไหวสู่
ประชาธิปไตย:ศึกษาชุมชน “ชนบท” แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(1), 61–86.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
ชัยณรงค์ เครือนวน. (2560). ประชาธิปไตยชุมชนกับการสร้างพลังอานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(2), 109-132
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
บทความวิชาการ
ชัยณรงค์ เครือนวน, สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ และศักดา ศิลากร. (2562). ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 7(1),
99-115.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
ชัยณรงค์ เครือนวน และพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2561). ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในมุมมองของภาคประชาชนบทสังเคราะห์เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม. วารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 6(1), 40-62.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
(4) นายสกฤติ อิสริยานนท์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความวิจัย
สกฤติ อิสริยานนท์, ชัยณรงค์ เครือนวน และเมทินา อิสริยานนท์. (2561). ความเป็นประชาธิปไตยใน
ชุมชนชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้าบางปะกง. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา,. 6(1), 16-39.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
บทความวิชาการ
สกฤติ อิสริยานนท์. (๒๕๖๐). การแลกเปลี่ยนชุมชนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(พิเศษ), ๒๖๓ – ๒๙๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบางประการต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙. วารสารกฎหมาย, ๑๐
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(๑๙), ๘๙-๑๐๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
(5) นางสาวเมทินา อิสริยานนท์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความวิจัย
เมทินา อิสริยานนท์. (2563). ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 9(2),
101-118.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2
เมทินา อิสริยานนท์. (2562). การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีการจัดการขยะของ
เสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 7(2), 1-22.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2
สกฤติ อิสริยานนท์, ชัยณรงค์ เครือนวน และเมทินา อิสริยานนท์. (2561). ความเป็นประชาธิปไตยใน
ชุมชนชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้าบางปะกง. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา, 6(1), 16-39.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2
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เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง
67350364ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
หมวดวิชาบังคับ
67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง
67357164 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและความ
เป็นสหวิทยาการ
67351164 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
67354164 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ
67355164 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์


1. คุณธรรม
จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2
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3. ทักษะ
ทางปัญญา
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3
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รายวิชา

หมวดวิชาเลือก
67364164 พุทธเศรษฐศาสตร์
67364264 ทุนนิยมกับแรงงาน
67364364 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม
67364464 นิเวศวิทยาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว
67364564 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวสังคม
67364664 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย
67364764 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น
67364864 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐและประชาสังคม
67364964 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่นนิยม
67365164 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา
67365264 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
67365364 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม
67365464 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ
67365564 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้างนิยม
67365664 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
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5.2

5.3


 
 









⚫

⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

67368164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง
67368264 สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก
67368364 สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์
67369964 วิทยานิพนธ์
งานนิพนธ์
67369864 งานนิพนธ์

1.2

1.3

2. ความรู้

1.4 2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

  ⚫    ⚫

⚫  





  ⚫   ⚫ ⚫
  ⚫  ⚫  

⚫  
 ⚫  






5.3

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน
1.2 มีวินัยในการปฏิบัติตามกติกาของสังคมและศีลธรรมอันดีงาม
1.3 มีใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.4 มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการทางานสาธารณะ
2.ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
2.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การเมือง
2.3 บูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เข้ากับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองใน
ลักษณะสหวิทยาการ
2.4 มีความรู้เรื่องกระบวนการและเทคนิคในการวิจัยเพื่อค้นหาปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองได้อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถใช้วิจารณญาณเลือกใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์
ปัญหา
3.3 สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเมืองการ
ปกครอง
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาตามโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม
4.3 สามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรือองค์กร
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
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เอกสารแนบหมายเลข 4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master of Political Science Program in Political Economy and
Governance
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับทั่วไป
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Master of Political Science Program in Political Economy
and Governance
จานวนหน่วยกิต
คงเดิม
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 2
ยกเลิกหมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
บังคับเฉพาะสาขา
หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยานิพนธ์
2) แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับทัว่ ไป
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก
งานนิพนธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2) นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
3) นายชัยณรงค์ เครือนวน

12

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
9
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

2) แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
งานนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
18
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1) นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2) นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
3) นายชัยณรงค์ เครือนวน

คงเดิม

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
67310159 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principles of Political Science for
Political Economists
67310259 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principles of Economics for Political
Economists
67310359 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
History of Political Economic
Thought
หมวดวิชาบังคับ
67316159 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Theories of Political Economy
67316259 ทฤษฎีการจัดการปกครอง

หน่วยกิต
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

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

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หน่วยกิต

67350164 หลักรัฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle of Political Science for
Political Economists
67350264 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง
Principle Economics for Political
Economists
67350364 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์
การเมือง
History of Political Economic
Thought

2(2-0-4)

คงเดิม

2(2-0-4)

คงเดิม

2(2-0-4)

คงเดิม

67356164 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Theories of Political Economy
67356264 ทฤษฎีการจัดการปกครอง

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Theory of Governance
67317159 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
Research Methodology in Political
Economy
67315159 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
และโลกาภิวัฒน์
International Political Economy and
Globalization
67314159 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบาย
สาธารณะ
Political Economy of Public Policy
67311159 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Economic and Political History of
Thailand
หมวดวิชาเลือก
67322159 พุทธเศรษฐศาสตร์
Buddhist Economics

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Theory of Governance
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองและความเป็นสหวิทยาการ
Research Methodology in Political
Economy and Interdisciplinarity
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
และโลกาภิวัตน์
International Political Economy and
Globalization
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบาย
สาธารณะ
Political Economy of Public Policy
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Economic and Political History of
Thailand

3(3-0-6)

67357164

3(3-0-6)

67355164

3(3-0-6)

67354164

3(3-0-6)

67351164

3(3-0-6)

67364164 พุทธเศรษฐศาสตร์
Buddhist Economics

หมายเหตุ

3(3-0-6)

ปรับชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
67322259 ทุนนิยมกับแรงงาน
Capitalism and Labour
67322359 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
67323159 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม
Globalization and Localism

3(3-0-6)

67323259 นิเวศวิทยาการเมือง
Political Ecology

3(3-0-6)

67323359 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์
Politics of Identity

3(3-0-6)

67323459 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการ
เมืองไทย
Current Issues on Thai Economy and

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
67364264 ทุนนิยมกับแรงงาน
Capitalism and Labour
67364364 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม
Institutional Political Economy

3(3-0-6)

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

67364464 นิเวศวิทยาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
การเมืองสีเขียว
Political Ecology and Green Political
Economy
67364564 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการ
เคลื่อนไหวสังคม
Politics of Identity and Social
Movement
67364664 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการ
เมืองไทย
Current Issues on Thai Economy

หมายเหตุ
เพิ่มคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

นาไปรวมกับ
รายวิชา
67324459 และ
67324359
ปรับชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Politics

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
and Politics
67364764 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้าย
ถิน่
Political Economy of Migration
67364864 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐและ
ประชาสังคม
Political Economy of State and Civil
Society

หมายเหตุ

3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม

67324259 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ
Political Economy of State

3(3-0-6)

67324359 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
Political Economy of Local

3(3-0-6)

67324459 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน
Political Economy on Community

3(3-0-6)

67364964 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนและ
ท้องถิ่นนิยม
Political Economy on Community
and Localism

3(3-0-6)

67325259 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา

3(3-0-6)

67365164 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการ

3(3-0-6)

รวมกับรายวิชา
67323159 และ
67324459
รวมกับรายวิชา
67323159 และ
67324359

ปรับรายชื่อวิชา

74
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Political Economy of Development
67325359 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
Political Economy and Cultural
Studies
67325459 เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน
ASEAN Political Economy
67325559 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ
Political Economy of Gender
67325659 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่
Postmodern Political Economy

3(3-0-6)

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
พัฒนา
Political Economy and Alternative
Development
67365264 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา
Political Economy and Cultural
Studies

และคาอธิบาย
รายวิชา
3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

หมายเหตุ

คงเดิม
ยกเลิก

67365364 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม
Political Economy of Regionalism
67365464 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ
Political Economy of Gender
67365564 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่และ
หลังโครงสร้างนิยม
Post-modern Political Economy and
Post-structuralism
67365664 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรม
Political Economy on Industrial

3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

ปรับชื่อรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

75
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

67328159 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง
Seminar on Research Action in
Political Economy and Governance
67328259 สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาค
ตะวันออก
Seminar on Economy and Politics in
Eastern Region
67328359 สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครอง
ท้องถิ่น
Seminar on Politics and Local
Governance
หมวดวิทยานิพนธ์
67369959 วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12(0-0-36)

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Development
67368164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง
Seminar on Research Action in
Political Economy and Governance
67368264 สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาค
ตะวันออก
Seminar on Economy and Politics in
Eastern Region
67368364 สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครอง
ท้องถิ่น
Seminar on Politics and Local
Governance
67369964 วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)

หมายเหตุ

คงเดิม
3 (3-0-6)

3(3-0-6)

เพิ่มคาอธิบาย
รายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม

12(0-0-36)

คงเดิ
12 (0-0-36)
ม

76
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดงานนิพนธ์
67369859 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6(0-0-18)

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

67369864 งานนิพนธ์
Independent Study

หมายเหตุ

คงเดิม

77

เอกสารแนบหมายเลข 6
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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เอกสารแนบหมายเลข 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
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