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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564
ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชานิติศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25540191104477
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Political Science
อักษรยอภาษาไทย:
ร.ม.
อักษรยอภาษาอังกฤษ: M. Pol. Sc.
3. วิชาเอก
-ไมม-ี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษบาง
รายวิชา)
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5.3 การรับเขาศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตตางชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ (นิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดดี)
5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชมุ ชน)
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น ชื่อสถาบัน
....................................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน
 EEC model
 CWIE
 อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอืน/หนวยงานอื่น ชื่อสถาบัน
.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรบั ปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2
สถาบัน)
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. เปดสอนภาคการศึกษา ปการศึกษา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ .3/2564...........
วันที่ .....9........ เดือน ....เมษายน..................... พ.ศ. .....2564....................
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..4/2564............
วันที่ ……29……… เดือน …เมษายน…………………. พ.ศ. ....2564.....................
 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565

6

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาเร็จการศึกษา
1. ขาราชการหรือเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ 2. เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เจาหนาที่องคกรภาคประชาชน 4. พนักงานขององคกรเอกชน 5. ประกอบธุรกิจสวนตัว 6. เจาหนาที่
องคการระหวางประเทศ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) รอยตํารวจเอก วิเชียร ตันศิริคงคล เลขประจําตัวประชาชน 3-1012-02470-XX-X
ร.ด.(การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 ร.ม.(การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2537 ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2537
บช.บ. (บัญชี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2528
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) งานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
(2) นายภัทรพงษ รัตนเสวี เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0109X-XX-X
Ph.D.(International Relations) University of Bath UK พ.ศ.2557 M.A.(Public Policy)
Brunel University UK พ.ศ.2550 ร.บ.(รัฐประศาสศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) หนังสือ และงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
(3) นางสาวโชติสา ขาวสนิท เลขประจําตัวประชาชน 3-1104-0094X-XX-X
ร.ด.(การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ร.ม.(การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 อ.บ.(ประวัติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) งานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก ......................................
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให สอดคล องกับสภาวะโลก ความปนปวน (Disruption) ซึ่งนํามาสู ความ
ไมแนนอนในทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการเกิดขึ้นของระบาดวิทยาสมัยใหม เชน COVID19 ตรวจสอบการตอบรับปญหา ของรัฐบาลประเทศตาง ๆ ตอปญหาที่เกิดขึ้น การขยายตัวของ เศรษฐกิจ
ดิจิตอล เชน Bit coin ซึ่งสงผลตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ศึกษาการขายตัว
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ของสื่ อ สั ง คมสมั ย ใหม ใ นรู ป แบบต า ง ๆ เช น FACEBOOK, TWITTER, INTRAGRAME, CLUBHOUSE
การ ขยายตัวของกระบวนการภาคประชาสังคมในประเทศตาง ๆ การพัฒนาความสัมพัน ธระหวางประเทศ
ระหวางไทยกับชาติมหาอํานาจเพื่อรองรับผลจากการเกิดความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศที่ เกิด
จากการแข งขั น กั น ระหวา งชาติม หาอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และการทหาร ส ง ผลกระทบต อ
การเมืองระหวางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ เกิดความรวมมือและการกีดกันทางการคาในรูป บบตาง ๆ มีผล
ตอการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลก เปนบริบทที่ นักรัฐศาสตร ตองติดตามและนา
องคความรูและเหตุการณตาง ๆ มาตอยอดองคความรูดานรัฐศาสตร บทบาทของกลุมประเทศอาเซียน ที่ มี
ความสาคัญ เชิงภูมิรัฐศาสตรหรือการรวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิ จระหวางประเทศ รวมถึง
การศึกษาบทบาทของไทย ในเวทีการเมืองในกลุมอาเซียนและในเวทีระดับนานาชาติ เชน ความ รวมมือทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบของ EEC และ AEC ศึกษาการเตรียมความพรอมภายในประเทศของ รัฐบาลในรูปแบบ
นโยบายตาง ๆ เชน Thailand 4.0
11.2 สถานการณทางการเมืองไทยและการปกครองทองถิ่น
การประกาศใช รั ฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 ส งผลให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมืองการปกครองไทย ทั้งในเชิงโครงสรางสถาบันทางการเมืองหลักของประเทศ และกระบวนการ
ทางการเมือง โดยเฉพาะกระบวนการเขาสูอํานาจทางการเมืองของผูดํา รงตํ าแหนงในสถาบั น นิติบั ญ ญั ติ
บริหาร และตุลาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สื่อสังคมใหม (new social media) ซึ่งสงผล
ตอการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง มีอิทธิพลตอความคิดทางการเมืองของประชาชนมากขึ้น พัฒนาการทาง
การเมื อ งของคนรุ น ใหม (new gen) ต อ งการความเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งทั้ ง ในทางการเมื อ งใน
ระดับประเทศและการเมืองทองถิ่น ดังนั้น นั กรัฐศาสตรตองใหความสาคัญ กับ การเปลี่ยนแปลง ดังกลาว
การปกครองทองถิ่น เปนการปกครองที่มีความใกลชิดกับการใชชีวิตประจ˚าวันของประชาชน ในทศวรรษที่
ผานมา พัฒนาการของการปกครองทองถิ่นไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ระดับประเทศ
ในหลายรูปแบบ รวมถึงตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตอกระแสโลกความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่ เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนทองถิ่นจึงตองมีการปรับ ตัว เรียนรูใหทัน ตอ กระแส การเปลี่ยนแปลง ระบบ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล คือสิ่งที่นักรัฐศาสตรตองติดตามเพื่ออธิบายพัฒนาการดังกลาว เพื่อตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศตอไป
11.3 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเกิดนโยบาย Thailand 4.0 และการเกิดขึ้นของเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
ที่ส งผลต อ ความต อ งการแรงงาน เพื่ อ ให รองรั บ อุ ต สาหกรรมสมั ยใหม ทั้ ง 10 ประเภท ที่ รัฐ บาลให ก าร
สนั บ สนุ น รวมถึ ง แนวทางการขับ เคลื่ อ นนโยบายดั งกลา วดว ย BCG Model นั ก การเมื อ ง นั ก ปกครอง
ผูบริหารงานภาครัฐ ผูบริหารงานภาคธุรกิจ ผูที่เกี่ยวของกับองคกรภาคประชาสังคม ซึ่งมี บทบาทสาคัญใน
การกาหนดนโยบาย การบริหารองคการที่หลากหลายในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงถื อ เป น กลไกที่ ส าคั ญ ทั้ งในการสนั บ สนุ น ส งเสริ มและวางกรอบในการขั บ เคลื่อ น นโยบายดั งกล าวให
สอดคลองกับบริบท และรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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11.4 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเกิ ด ขึ้ น ของเทคโนโลยี อุ บั ติ ใหม (emerging technologies) โรคระบาดอุ บั ติ ใ หม
(emerging epidemic) รวมถึ ง ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบใหม (non-traditional threats) ที่ ร วดเร็ ว และ
หลากหลายในโลกป จจุบันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสังคมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศ เชน การใช สื่อ สัง คมออนไลน อ ยา งกว างขวางของผูคนในปจจุบั น ไดเพิ่ม ความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารและการกอนิติสัมพันธในรูปแบบใหมซึ่งเอื้อตอกระแสเศรษฐกิจรวมใชประโยชน (sharing
economy) แต ก็ ก อ ให เกิ ด อาชญากรรมรู ป แบบใหม แ ละผลกระทบเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ค วามเป น ส ว นตั ว
วิวัฒนาการทางการแพทยที่ดีขึ้นทําใหโครงสรางประชากรของประเทศกาลังจะเขาสูชวงการเปลี่ยนผาน เขาสู
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aging society) ซึ่งอาจทําใหโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของ ประเทศ
จะตองเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย
ความเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ ท างสังคมเหลา นี้ ส งผลให เกิด ประเด็ น ทางการเมือ ง
การ ปกครอง และการบริหารแบบใหม ซึ่งมีขอพิจารณาทางดานจริยศาสตรและการเปลี่ ยนแปลงของ
บรรทัด ฐานทางสังคม (social norms) แตกตางจากเดิมนักรัฐศาสตรซึ่งมีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนา
องคความรูทางรัฐศาสตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงถือเปนกลไกที่สาคัญในการวางกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับบริบท และรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 ถึง 11.4 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากการพั ฒ นาและความเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ ภ ายนอก เช น ความป น ป ว น
โรคระบาดใหม สื่ อ สัง คมออนไลน สมั ย ใหม ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ เกี่ย วขอ งกับ การสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไป การรวมกลุมเศรษฐกิจของอาเซียน และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
การขยายตัวของการเมืองภาคประชาสังคม และการตื่นตัวของประชาชนในกระแสความเปนประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบั บป 2560 ประกอบกับ พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ที่เดี่ยวข อง จึงมี ความ
จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยเปลี่ ย นจากการผลิ ต นั ก รั ฐ ศาสตร ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการเมื อ ง
การ ปกครอง การบริ ห าร เพื่ อ พั ฒ นานั ก รั ฐ ศาสตร ที่ มี ค วามรู ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู ที่ ก ว า งขวาง
มีความสามารถ ในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดวยตนเอง เทาทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สามารถ
เชื่อมโยงหรือ บูรณาการความรูทางรัฐศาสตรสาขาตาง ๆ เพื่อสงเสริมการตอยอดองคความรูทางรัฐศาสตร
ที่สอดคลอง กับบริบทของภาคตะวันออกของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา มียุทธศาสตรการพัฒนาความพรอม ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือ ง
ในสวนของเศรษฐกิจซึ่ งพื้ นที่ ภาคตะวันออกถูก กาหนดจากนโยบายของรัฐบาลใหเปน พื้นที่ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ แตทั้งนี้การพัฒนาตองเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกขึ้นตอน และเปนการ
พั ฒ นาที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ง แวดล อ ม เป น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ดั ง นั้ น คณะรั ฐศาสตร แ ละนิ ติ ศ าสตร เห็ น
ความสําคัญ ในประเด็นดังกล าวจึงพั ฒนาและปรับ ปรุงหลัก สูตรเพื่ อเน นในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล
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หลั ก สู ต รมุ ง เน น กการทํ า ความร ว มมื อ กั บ ภาคส ว นต า ง ๆ ในภาคตะวั น ออก ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม มี ก ารทํา ข อตกลงความรวมมือ ในการพั ฒ นาบุ คลากรสาหรับ เขตพัฒ นา
เศรษฐกิ จพิ เศษและให ค วามรูกับ ภาคประชาสั งคมถึ งความจํ าเป น ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ อย า งยั่ง ยื น
หลักสูตรเนนใหนิสิตทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกรวมถึงให
ประชาชนในพื้น ที่ไดมีสสวนรวมในการทํ าวิจัยเพื่อ คนหาคําตอบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนดไว ดั งนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาต อ ยอดองค ค วามรู รั ฐศาสตรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สั ง คมวิ ท ยา
มานุษยวิทยา การขนสง กฎหมาย การสาธารณสุข และโลจิส ติกส การพาณิ ชยนาวี การจัดการแรงงาน
และสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ศาสตร ที่ มี ค วามเข า ใจในสถานการณ บริ บ ทของภาค
ตะวันออก มารับใชสังคมทั้งในหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไดอยางมีคุณภาพตอไป
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไมมี13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไมมี13.3 การบริหารจัดการ
-ไมมี-
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
-ปรัชญาสรางนักรัฐศาสตรที่มีความรูความสามารถ ในโลกยุคนวัตกรรมสมันใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยาง
รวดเร็ว สามารถใชเทคโนโลยีอยางมีคุณ ธรรมจริยธรรมและมีค วามรับ ผิดชอบต อประเทศและประชาคมโลก
พรอมประยุกตความรูเพื่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานทางวิชาการและธรรมภิบาลเปนสําคัญ

-ความสําคัญนักรัฐศาสตร เปนผูมีบ ทบาทสาคัญในทางการเมืองการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข เพื่อสงเสริมใหมีการจัดสรร
ทรั พ ยากร เพื่ อ ให เกิ ด การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น และเป น ธรรมในสั ง คม การเมื อ งทั้ ง
ในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น ประกอบกับเพื่อเปนการเตรียมความพรอมนักรัฐศาสตรในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐิจอาเซีย น และสรางเสริมเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย ดังนั้น การผลิต
นักรัฐศาสตรที่มีความรูความเขาใจดังกลาวขางตน จึงเปนพันธกิจสาคัญ ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ในการปรับ ปรุงหลัก สูต รรั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิต ตอ งพั ฒ นาหลัก สูต รให มี คุณ ภาพ และตอบสนองความ
ตองการดังกลาวของสังคมการเมืองในทุกระดับไดอยางแทจริง
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่ อ งจากสถานการณ ก ารเมื อ งไทยในป จ จุ บั น กาลั งเข า สู ยุ ค การสรา งความสมานฉัน ท ท าง
การเมืองจากการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลกระทบใหประชาชนจําเปนตองปรับตัวให
ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรูความเขาใจทางการเมืองอยางถองแท พลวัต ดังกลาว
ไดสงผลใหภาคเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงและพึ่งพากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหวาง ประเทศมาก
ยิ่งขึ้น อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศและตอการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแตระดับชาติ
จนถึงระดับทองถิ่น ในขณะเดียวกันการใชเทคโนโลยีที่กาวหนาระหวางประเทศทําใหสังคมไทยไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเขาสูที่เทคโนโลยีมีการปลี่ยนแปลงอยางรวดร็วและมี ผลกระทบตอสังคมไทย
ในหลายมิติ ปรากฏการณ นี้ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหเกิดการผสมผสานและปฏิกิริยา
ระหวางวัฒนธรรมทั้งในดานบวกและดานลบ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึง เปนไปเพื่อการเตรียมความ
พรอมใหกับมหาบัณฑิตสามารถเขาสูสถานการณและพลวัตแบบใหมไดอยาง เหมาะสม อันเปนบริบ ทที่
แตกตางออกไปจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2559
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-วัตถุประสงค1. หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มุ ง เน น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ด า นรั ฐ ศาสตร ที่ มี ค วามรู
ความ เชี่ยวชาญ ดานการเมืองการปกครอง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธระหวางประเทศ ควบคู
กับการ มีคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข เปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก
2. หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนานาประเทศซึ่งมีความ
หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะนโยบายประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และทั้งในระดับชาติที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2560
3. หลักสูตรไดจัดรายวิชาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เนนการเรียนการสอนแบบผูเรียน
เป นศูนยก ลางของการเรีย นรู มีการบรรยายในชั้น เรียน สนับ สนุนการมาสวนรวมในชั้นเรียนของนิสิ ต
การเรียนการสอนผานสื่อแบบเดิมและสื่อสมัยใหมท่มี ีความหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐ นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของคณะ
4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แลว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ มีคุณสมบัติ
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตรงตอเวลา
เคารพสิ ท ธิ และรับ ฟ งความคิด เห็ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค า และศัก ดิ์ ศ รีข องความเป น มนุ ษ ย
มี จรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิช าชีพ มี ความรูและความเขา ใจเกี่ย วกับ หลัก การและทฤษฎีที่ สาคั ญ
ใน เนื้อหาที่ศึกษา มีความรูดานสื่อสมัยใหมและเขาใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน สามารถบูรณาการ
ความรู ในที่ ศึ กษากั บ ความรูในศาสตร อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข อ ง คิ ด อย า งมี วิจ ารณญาณและอย า งเป น ระบบ
สามารถสื บ คน ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใชในการแก ไขป ญ หาอย างสรา งสรรค สามารถ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป ประเด็น ป ญ หาและความตอ งการ สามารถใหความชว ยเหลื อและ
อํ านวยความสะดวกในการแกปญ หาตามสถานการณ ตาง ๆ ทั้ งในบทบาทของผูนาหรือ ในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม สามารถแกไขปญ หาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรและ
หรื อโปรแกรมประยุก ตท างคอมพิ วเตอรแ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ แกไขป ญ หาที่ เกี่ ยวข อ งอย าง
สรางสรรค สามารถสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนและเหมาะสม
ทั ้ง หมดนี ้เ พื ่อ ใหก ารเรีย นรู ข องนิส ิต เปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลสมตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ
ดานความรู สมรรถนะดานการวิเคราะห สมรรถะดา นการประยุกตใช และมีค วามซื ่อสัต ย คุณ ธรรม
จริย ธรรม และเปน พลเมือ งที ่ด ีข องสัง คมที ่ม ีค วามรู หลัก สูต รเนน ใหม หาบัณ ฑิต เปน ผู ที ่ม ีค วามรู
ความเขา ใจ ความเชี่ยวชาญทางดานการเมืองการปกครอง มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองที่ดี ผูจัก
ความรับผิดชอบ ตลอดจน มหาบัณฑิตสามารถสรางองคความรูดานวิจัยทางรัฐศาสตร มีความสามารถ
ในการประยุก ตอ งคค วามรูที่เรีย นใชง านในที ่ทํา งานและในชีวิต ประจํ า วัน เพื ่อ เปน ฐานการพัฒ นา
การเมืองการ ปกครองของประเทศในทุกระดับ มีความพรอมในการประกอบอาชีพของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตอบสนองตอนโยบายของรัฐ นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เนนการผลิตบุ คลากรซึ่งเปน กาลังสาคัญ ใน
ภาครัฐ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมถึงผลิตบุคลาการใหสายงานวิชาการ สถานศึกษา
และสถาบันวิจัยตาง ๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

แผนการบริหารหลักสูตรเมื่อ
หลักสูตรไดรับการอนุมัติ ฯ แลว
มีการพัฒนาตามแนวทางที่ ปรากฏ
ใน TQF จํานวน 5 ดาน เพื่อให
หลักสูตร มีมาตรฐานตาม หลักสากล

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเพื่อพัฒนาองคความรู รายวิชา
ตาง ๆ โดยการจัด สัมมนาผูสอนใน
ระดับ บัณฑิตศึกษา สนับสนุน
คณาจารยในหลักสูตรเขารวม
การจัดสัมมนาดานวิชาการ และ
การติดตามทิศทางการเรียนการ
สอนทางรัฐศาสตรผานสื่อตาง ๆ 2.
ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตร ทุกป
เพื่อทบทวนสถานะทาง
วิชาการของรายวิชาตาง ๆ

1. การจัดสัมมนาของผูสอน รวมกับ
วิทยากรภายนอกการเขา รวม
สัมมนาทางวิชาการที่จัดโดย
สถานศึกษาตาง ๆ รวมถึงสวน
ราชการตาง ๆ
2. จํานวนรายวิชาที่ไดรับการ
ทบทวนทางวิชาการ

แผนการพัฒนาคณาจารย
พัฒนาการเรียนการสอนและ
บริหารคณาจารย เมื่อหลักสูตร
ไดรบั การอนุมัติ ฯ แลว มีการ
พัฒนาตามแนวทางที่ปรากฏใน TQF
จํานวน 5 ดาน เพื่อให หลักสูตร มี
มาตรฐานตามหลัก สากล

1. อาจารยใหมตองผานการ อบรม
หลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับ เทคนิค
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล
2. สงเสริมและสนับสนุนให
คณาจารยมตี ําแหนงทางวิชาการ เพิ่ม
มากขึ้น
3. สงเสริมใหคณาจารยและนิสิต ทํา
วิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการทั้งใน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 4. จัดหา
อุปกรณที่เปนหนังสือ หรือตําราที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร 5. สงเสริมการ
เขาสูตําแหนง วิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบ หลักสูตร

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดําเนินการ รอยละ 20
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 100
3. จํานวนผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการอื่น ๆ ของคณาจารย ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร อยาง นอยคน
ละ 1 เรื่องตอป จํานวน ผลงานวิจัยและ
ผลงานทาง วิชาการอื่นๆ ของนิสิตที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรอยางนอย 1
เรื่องตอป
4. จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ตอป
5. ใหอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตร
มีตำ แหนงทางวิชาการ
รอยละ 100 ภายในเวลา 5 ป
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการสงเสริมคุณภาพศักยภาพ ของ
นิสิตและการตรวจสอบความ พึงพอใจ
ของตลาดแรงงาน เมื่อ หลักสูตรไดรับ
การอนุมัติ ฯ แลว
มีการพัฒนาตามแนวทางที่ ปรากฏใน
TQF จํานวน 5 ดาน เพื่อใหหลักสูตร
มีมาตรฐานตามหลักสากล

กลยุทธ
1. สงเสริมการนาเสนอและ เผยแพร
ผลงานทางวิชาการในเวที ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนา ความรู
ประสบการณ ดานการ วิจัย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. จํานวนบทความวิชาการ/ บทความ
วิจัยที่ไดรบั การตีพิมพ
อยางนอย 1 บทความ
2. จํานวนโครงการและผูเขารวม โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาคทวิภาค โดย 1 ป การศึกษาแบงออกเป น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปหาห
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน จ˚านวน......1......ภาค ภาคละ......8 .... สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาดําเนินการ
 วัน - เวลาราชการปกติ
 นอกวัน - เวลาราชการ (ระบุ)…..วันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 – 20.00 …
ภาคการศึกษาตน เดือน...มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน...พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน...มีนาคม ถึง เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 เปนผูสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 เปนผูส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การปรับตัวเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจทําใหนิสิตประสบปญหา ดังตอไปนี้
(1) ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนความรูที่จําเปนตอการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตที่ จะตอง
อานเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษมากกวาในระดับปริญญาตรี

14

(2) ความรูพื้นฐานดานรัฐศาสตรท่จี ําเปนในการเรียน โดยเฉพาะผูที่ไมไดจบสาขารัฐศาสตรแต
หลักสูตรพิจารณาแลววามีความสนใจดานรัฐศาสตร
(3) พื้นฐานความรูทางดานการวิจัย ซึ่งมีความจําเปนอยางมากตอการทํางานนิพนธหรือ
วิทยานิพนธ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.4
ทางหลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเปดภาคเรียน การเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร และการจัดใหเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อให
นิสิตมีพื้นฐานและไดทํางานวิจัยอยางถูกวิธี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 2
ปการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

จํานวนรับเขาปที่ 1
ปที่ 2
รวม
คาดวาจะสาเร็จ
การศึกษา

5
(1)
6
5(1)

5
5
10
10

5
5
10
10

5
5
10
10

5
5
10
10

2567

2568

แผน ข
ปการศึกษา

2564

2565

2566

จํานวนรับเขาปที่ 1
20
20
20
20
ปที่ 2
(15)
20
20
20
รวม
35
40
40(15)
40
คาดวาจะสาเร็จ
40
40
40
การศึกษา
หมายเหตุ จํานวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงคางจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ป 2559

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายรับ
2564

คาธรรมเนียมการศึกษา

หมวดรายจาย

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

4,550

2564
1,960
200
1,000
320
3,480

หมายเหตุ: คาใชจายตอหัวตอป (สูงสุด)

2565
5,250

2565
2,156
300
1,000
640
4,096

2566
5,250

2566
2,371
300
1,000
640
4,311

20
20
40
40

หนวย : พันบาท

2567
5,250

2568
5,250

หนวย : พันบาท

2567
2,608
300
1,000
640
4,548

50,000 บาท (นิสิตแบบเต็มเวลา)

2568
2,868
300
1,000
640
4,808
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนหนวยกิต
และประสบการณ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ไมนอ ยกวา
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6 หนวยกิต
(1) วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
(2) วิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
(3) วิชาเลือก (ไมนอยกวา)
12 หนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
แผน ข
6 หนวยกิต
(1) วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
(2) วิชาบังคับทั่วไป
18 หนวยกิต
(3) วิชาเลือก (ไมนอยกวา)
(4) งานนิพนธ
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก2
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
67156164 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Theories and Approaches in Political Science
67151164 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
English for Political Scientists
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วิชาบังคับทั่วไป (12 หนวยกิต)
67157164 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับนักรัฐศาสตร
Research Methodology and Statistics for Political Scientists
67152164 รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการเมืองไทย
Constitution and Thai Political Landscape
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
Political Theories and Ideologies
67154164 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
International Politics in Disrupted World

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

วิชาเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
67156364 ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทางการเมือง
3(3-0-6)
State Theories and political Explanation
67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง และขบวนการทางสังคม
3(3-0-6)
People Politics, Citizenship and Social Movements
67152264 การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Politics and Thai Local Government
67158164 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Seminar in Thai Politics and Governance
67154364 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Political Innovations
67154464 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
67162264 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
3(3-0-6)
Peace Resolution and Political Violence
67162364 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Sufficient Economy Philosophy and State Development Strategies
67162464 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองทองถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Strategies on Local Government Development in Special Economic Zone
67166164 ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตรทางเลือก
3(3-0-6)
Theories and Issues in Alternative Political Science
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67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง และขบวนการทํางสังคม
People Politics Citizenship and Social Movements
67164864 ภัยคุกคามไซเบอรและความมั่นคงแหงรัฐ
Cyber Threats and National Security
67168164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
Seminar on Research Action in Political Science
วิทยานิพนธ (12 หนวยกิต)
67169164 วิทยานิพนธ
Thesis
แผน ข ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนบั หนวยกิต)
67156164 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
Theories and Approaches in Political Science
67151164 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists
วิชาบังคับทั่วไป (12 หนวยกิต)
67157164 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับนักรัฐศาสตร
Research Methodology and Statistics for Political Scientists
67152164 รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการเมืองไทย
Constitution and Thai Political Landscape
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
Political Theories and Ideologies
67154164 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
International Politics in Disrupted World
วิชาเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
67156364 ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทางการเมือง
State Theories and political Explanation
67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง และขบวนการทางสังคม
People Politics, Citizenship and Social Movements

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

12(0-0-36)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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67152264 การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Politics and Thai Local Government
67158164 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Seminar in Thai Politics and Governance
67154364 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Political Innovations
67154464 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
67162264 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
3(3-0-6)
Peace Resolution and Political Violence
67162364 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Sufficient Economy Philosophy and State Development Strategies
67162464 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองทองถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Strategies on Local Government Development in Special Economic Zone
67166164 ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตรทางเลือก
3(3-0-6)
Theories and Issues in Alternative Political Science
67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง และขบวนการทํางสังคม
3(3-0-6)
People Politics Citizenship and Social Movements
67164864 ภัยคุกคามไซเบอรและความมั่นคงแหงรัฐ
3(3-0-6)
Cyber Threats and National Security
67168164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
3(2-2-5)
Seminar on Research Action in Political Science
วิทยานิพนธ (12 หนวยกิต)
67169164 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาจะมี 8 หลัก โดยมีความหมายดังนี้

รหัสวิชาสามตัวแรกในหลักสูตร
671รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เลขรหัสตัวที่สี่
เลขรหัสตัวที่ห้ํา

หมายถึง
หมายถึง

เลข 0
เลข 1
เลข 2 และ 3
เลข 4 และ 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสตัวที่หก
เลขรหัสตัวที่เจ็ด และแปด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปที่เปดสอน
หมวดวิชาตาง ๆ ในกลุมสาขาวิชาที่เปดสอน
(ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกาหนดเอง และแจงให
งานหลักสูตรทราบ)
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานเฉพาะ
การเมืองการปกครอง
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ทฤษฎี
วิจัย
สัมมนา
วิทยานิพนธและงานนิพนธ
ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่หา
ปที่ทําการปรับปรุงหลักสูตร เชน ปการศึกษา 2564
ใชเลข 64 ลงทาย

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้
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แผน ก แบบ ก2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

วิชาปรับพื้นฐาน

67156164

วิชาบังคับ

67152164

67156264
67157164

ทฤษฎีและแนวทํางการศึกษาทางรัฐศาสตร Theories
and Approaches in Political
Science
รัฐธรรมนูญ และภูมทิ ัศนทางการเมืองไทย
Constitution and Thai Political
Landscape
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
Political Theories and Ideologies

ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติสําหรับนักรัฐศาสตร Research
Methodology and Statistics
for Political Scientists
รวม (Total)

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
ไมนับหนวยกิต

3(3-0-6)

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

9

ที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

วิชาบังคับ

67157164

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนักรัฐศาสตร Research
Methodology and Statistics
for Political Scientists

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)
รวม (Total)

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน

9
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หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

วิชาปรับพื้นฐาน

67151164

วิชาเลือก

XXXXXX

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists

ไมนับหนวยกิต

วิชาเลือก

3(3-0-6)
รวม (Total)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

วิชาเลือก

XXXXXX

วิทยานิพนธ

67169164

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิทยานิพนธ
Thesis

3(0-0-9)
รวม (Total)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ

67169164

6

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
Thesis

3(0-0-9)
รวม (Total)

แผน ข

3

9
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

วิชาปรับพื้นฐาน

67156164

ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
Theories and Approaches in Political
Science

ไมนับหนวยกิต

วิชาบังคับ

67152164

รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการเมืองไทย
Constitution and Thai Political
Landscape

3(3-0-6)

67156264

ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
Political Theories and Ideologies

3(3-0-6)

67157164

ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติสําหรับนักรัฐศาสตร Research
Methodology and Statistics
for Political Scientists

3(3-0-6)

รวม (Total)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

วิชาบังคับ

67154164

9

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
International Politics in Disrupted World

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)
รวม (Total)

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน

9
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หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

วิชาปรับพื้นฐาน

67151164

วิชาเลือก

XXXXXX

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists

ไมนับหนวยกิต

วิชาเลือก

3(3-0-6)
รวม (Total)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

3

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิชาเลือก

XXXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)
รวม (Total)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

งานนิพนธ

67169164

9

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)

งานนิพนธ
Independent Study

6(0-0-18)
รวม (Total)

6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(ตํามเอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) ชื่อ รอยตํารวจเอกวิเชียร ตันศิรคิ งคล*
เลขประจําตัวประชาชน 3-1012-0247X-XX-X
ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2537
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค˚ำแหง พ.ศ. 2537
บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จํานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
67112159 รัฐธรรมนูญและสถําบันการเมืองของไทย
3(3-0-6)
Constitutions and Political Institutions
67118159 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Politics and Governance
67122159 รัฐไทยกับโลกาภิวตั น
3(3-0-6)
Thai State and Globalization
67122559 พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน กับการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Parties, Interest Groups, and Elections
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67152164 รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทํางการเมืองไทย
Constitution and Thai Political Landscape
67158164 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
Seminar in Thai Politics and Governance
67162664 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสังคมทองถิ่น
Change Management in Local Society
67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Political Innovations

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

(2) ชื่อ นายภัทรพงษ รัตนเสวี*
เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0109X-XX-X
Ph.D. (International Relations) University of Bath UK พ.ศ. 2557
M.A. (Public Policy) Brunel University UK พ.ศ. 2550
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จํานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
67114159 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกาภิวตั น
3(3-0-6)
International Politics in Globalization

67114359 การเมืองในกลุมประเทศอําเซียน

3(3-0-6)

Politics in ASEAN Countries

67114559 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ

3(3-0-6)

International Political Economy

67114459 การเมืองโลกและประเด็นรวมสมัยในศตวรรษที่ 21
World Politics and Current Issues in the 21st
Century
67116359 ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการการปกครอง
State Theories and Governmental Development

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67154164 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
International Politics in Disrupted World
67154364 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
67154464 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ

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

International Political Economy

67151164 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists

3(3-0-6)

(3) ชื่อ นางสาวโชติสา ขาวสนิท*
เลขประจําตัวประชาชน 3-1104-0094X-XX-X
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
อ.บ. (ประวัตศิ าสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จํานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
67116259 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Theories and Ideologies
67122259 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
3(3-0-6)
Peace Resolution and Political Violence
67122659 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ
3(3-0-6)
Political Changes and Revolutions
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Theories and Ideologies
67162264 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
3(3-0-6)
Peace Resolution and Political Violence
67156364 ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทางการเมือง
3(3-0-6)
State Theories and Politcal Explanation

27

(4) ชื่อ นายไพฑูรย โพธิสวาง เลขประจําตัวประชาชน 3-3017-0027X-XX-X
ร.ด. (รัฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2526
วท.บ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2523
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จํานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
67157164 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology and Statistics for Political
Scientists
(5) ชื่อ นางสาวรุงนภา ยรรยงเกษมสุข
เลขที่ประจําตัวประชาชน 3-1012-0177X-XX-X
ร.ด. (รัฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ร.
ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ผลงานทาง
วิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จํานวน 3 เรื่อง
รหัสวิชา
รายวิชา
67122259 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
Peace Resolution and Political Violence

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3.2.2 อาจารยพิเศษ
สํ า หรั บ อาจารย พิ เศษทางหลั ก สู ต รถื อ วามี ค วามสํ า คั ญ โดยอาจารย พิ เศษจะต อ งเป น ผู มี
ประสบการณ มีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัย เปนที่ประจักษ และเปนที่ยอมรับในทํางวิชาการ โดยทาง
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร จะเชิญอาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลั ยตางประเทศ
ตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเปนอาจารยใหคําปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวมของวิทยานิพนธ และ
เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องอาจารยพิเศษระดับ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2564 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิจัยวิทยานิพนธและงานนิพนธเกี่ยวกับทางรัฐศาสตรโดยใหมีการดําเนิน การภายใตการ
ดูแลคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพ นธและคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ ซึ่ งมีหนาที่ ใหคําแนะนําและเปนที่
ปรึกษาในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธและงานนิพนธของนิสิต การใหคําปรึกษาในกระบวนการทําวิจัยจนแลว เสร็จ
รวมถึงพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบปากเปลาวิทยานิพนธและงานนิพนธ และดูแลรับผิดชอบใน
ขั้น ตอนการสอบปากเปลาของนิสิตตํามกระบวนการและระเบียบของทางมหาวิทยาลัย และใหเปน ไปตาม
ขอบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562”
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอ ยดํ า เนิ น การใหผ ลงานหรือส วนหนึ่ งของผลงานไดรับ การยอมรั บ ใหตีพิม พ ในวารสารหรือ สิ่ งพิ ม พ ทาง
วิชาการที่มีมาตรฐานตํามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอน
การตีพิมพ หรือเสนอต อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เปนฉบับเต็ ม
(Full Paper)
ผลงานนิพนธนิสิตหลักสูตรปริญาโท แผน ข ตองเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) หรือ ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มมี าตรฐานตํามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.3 ชวงเวลา
แผน ก. แบบ ก.2 (ทําวิทยานิพนธ) เริ่มทําวิทยานิพนธ ตั้งแตปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาตน
สําหรับแผน ข. (ทํางานนิพนธ) เริ่มทํางานนิพนธ ตั้งแตปการศึกษาที่ 2 ภาคปลาย
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
งานนิพนธ
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมงาน
5.5.1 ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ และการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ มีอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เชน การเลือก
หัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล การจัดตํารางเวลาเข้ําพบ/ใหคําปรึกษา การเตรียมอุปกรณเครื่องมือ และ
อื่น ๆ ที่เปนประโยชน
5.5.2 ขั้นตอนการทํางานนิพนธ การเสนออนุมัติชื่องานนิพนธ และการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมเคาโครงงานนิพนธ มีอาจารยผูควบคุมเคาโครงงานนิพนธ ใหคําแนะนําปรึกษาในการทําเคาโครงงาน นิพนธ
เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล การจัดตํารางเวลาเขาพบ/ใหคําปรึกษา การเตรียม อุปกรณ
เครื่องมือ และอื่น ๆ ที่เปนประโยชน
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 กระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ
(1) การพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณา ประชุมเพื่อพิจารณา
หัวขอ ไมใหมีความซ้ําซอนกับงานวิจัยที่มีอยูเดิม ตรวจสอบคุณคาทางวิชาการของวิทยานิพนธ รวมถึงความ
เปนไปไดในการทําวิทยานิพนธไดเสร็จตํามกรอบระยะเวลา ไมมีเนื้อหาสาระ หรือหมิ่นแหมตอการสรางความ
แตกแยกทางความคิดของประชาชน ไมสรางความขัดแยงทางเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธ เพศสภาพ หรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยแหงรัฐ
(2) สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
(3) การสอบปากเปลาวิทยานิพนธสําหรับนิสิต แผน ก. แบบ ก.2 ผานการสอบแบบระบบเปด
(4) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเผยแพรผลงานหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ใน
วารสารวิชาการที่อยูในฐาน TCI เปนขั้นต่ํา ทั้งในรูปแบบหนังสือตอบรับการตีพิมพ หรือเลมวารสารวิชาการ
ที่มีบทความนั้นตีพิมพ
5.6.2 กระบวนการประเมินผลงานนิพนธ
(1) การพิจารณาเคาโครงงานนิพนธ โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณา ประชุมเพื่อพิจารณาหัวขอ
ไมใหมีความซ้ําซอนกับงานวิจัยที่มีอยูเดิม ตรวจสอบคุณคาทางวิชาการของงานนิพนธ รวมถึงความเปนไปได
ในการทํางานนิพนธไดเสร็จตามกรอบระยะเวลา ไมมีเนื้อหาสาระ หรือหมิ่นแหมตอการสร้ํางความแตกแยก
ทางความคิดของประชาชน ไมสรางความขัดแยงทางเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธ เพศสภาพ หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยแหงรัฐ
(2) สอบผานความรูภาษาต่ํางประเทศตํามประกาศมหาวิทยาลัย
(3) การสอบปากเปลางานนิพนธสําหรับนิสิต แผน ข. ผานการสอบแบบระบบเปด
(4) สอบประมวลความรูผานสําหรับนิสิต แผน ข.
(5) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเผยแพรผลงานหรือสวนหนึ่งของงานนิพนธ โดยมีการ
นําเสนองานวิจัยในเวทีงานประชุมทํางวิชาการระดับชาติ ที่มี Proceeding หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยู
ในฐาน TCI เปนขั้นต่ํา ทั้งในรูปแบบหนังสือตอบรับการตีพิมพ หรือเลมวารสารวิชาการที่มบี ทความนั้นตีพิมพ
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะ
พิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

- ดาน บุคลิกภาพ
ความ เปนผูนํา

- สรางเสริมลักณะความมั่นใจในตัวเอง มีความกลาและความสามารถในการ แสดงออกถึงทักษะ
ความรูทางวิชาการในสถานที่ทํางานและในสังคม ทั้งนี้โดยไม ขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม สรางกิจกรรมที่มีการ สอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ มารยาทใน
สังคม และการด˚ารงตนในการทํางานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนผานการเรียนในบางรายวิชา

- ดานความ
รับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัย ใน
ตนเอง

- นิสิตสามารถแสดงภาวะผูนําในที่ทํางานไดอยางเหมาะสม
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีหัวหนากลุม ในการทํารายงานตลอดจน
นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและ การเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
นิสิตมีความรับผิดชอบและมีภาวะผูนํา
- มีการสงเสริมใหมีการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง สม่ําเสมอ
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ
- มีความซื่อสัตยและซื่อตรงตอตนเองและผูอื่นในการเรียนการสอน และการสอบใน
ทุกมิติ

- ทักษะดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- นิสิตมีความรูความเขาใจในเองสื่อสมัยใหมและสามารถนาประยุกตใชไดในที่ทํางานและที่เรียน
- รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหนําเสนอโดยใชโปรแกรม นําเสนอ (Power
Point) เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การสืบคนขอมูลเรียบเรียงรวบรวมประมวลผลขอมูลจากแหลงสารสนเทศ
สมัยใหมไดอยางเปนระบบ
- นิสิตสามารถคนควาและสืบคน องคความรูไดอยางเปนระบบ โดยที่ผูสอนชี้แนะ เบื้องตน
- การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวยตนเอง ผานการทํารายงาน การคนควา และ
การนําเสนอ โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

- ทักษะการ
เรียนรูดว ย
ตนเอง

2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
PLO1 มีคุณสมบัติ เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม
PLO2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตรงตอเวลา
PLO3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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PLO5 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
PLO6 มีความรูดานสื่อสมัยใหมและเขาใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน
PLO7 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
PLO8 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
PLO9 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
PLO10 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
PLO11 สามารถใหความชวยเหลือและ อํานวยความสะดวกในการแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
PLO12 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม PLO13
มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
PLO14 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรและหรือโปรแกรมประยุกตทาง
คอมพิวเตอร เพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
PLO15 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
PLO16 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)
ปที่ 1
ใหมีความรู ความเขาใจเบื้องตนในองคความรูดานรัฐศาสตรและการเมืองการปกครอง นโยบาย
ทางสังคม รวมถึ งการบริหารงานภาครัฐ สามารถระบุป ระเด็นป ญหาที่เกี่ ยวของกับ ดา นรัฐศาสตร และ
การเมืองการปกครอง นโยบายที่เกี่ยวของและการบริหารงานภาครัฐ สามารถวิพ ากษวิจารณ ป ระเด็น
ป ญ หาด านรัฐศาสตรและการเมือ งการปกครอง นโยบายของรั ฐ โดยไม ขัด ต อกฎหมายและศี ล ธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม ใหมีองคความรูดานสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร สามารถรับ
ขอมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการฟงหรือการอานและตีความหมายทั้งขอมูลที่อยูในรูปแบบ
ตัวอั กษรและตัวเลขไดถูก ตอง นําเสนอและสื่ อ สารในทางวิชาการไดอ ยางเหมาะสม สามารถเรียนรูและ
ปรับใชสื่อรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูตลอดชีวิต
มีทักษะเพิ่มเติมในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ปที่ 2

ใหนิสิตสามารถบูรณาการองคความรูดานรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองเขากับศาสตรอื่น
ได ดวยการคิดคนหั วขอในการทําวิจัย เพื่อแกไขปญ หาดานรัฐศาสตรแ ละการเมืองการปกครอง โดยมี
ความซื่อสัตย สุจริต โดยการอางอิงงานของบุคคลอื่นอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ในกรณีที่นําผลงาน
ของผูอื่นไปใช รวมถึงสามารถนําองคความรูไปอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหา
ในดานรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองและนโยบายทางสังคมอื่นๆ โดยประยุกต แนวคิดและทฤษฎีที่
ไดรับในชั้นเรียน
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นิ สิตสามารถนําหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดทํางานนิพนธ หรือ
วิทยานิพ นธท างด านรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองได สามารถบูรณาการความรูทางทฤษฎีและ
บทเรียนที่ถอดมาจากประสบการณจริง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในดานรัฐศาสตร
และการเมืองการปกครองใหสอดคลองกับบริบทหรือสถานการณปจจุบัน มี ความรับผิดชอบตอ ผลการ
เรี ย นรู การพั ฒ นาตนเอง รูจั ก ค น ควา ติด ตามการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ แ ละความก า วหน า
ทางวิชาการดานรัฐศาสตรและการเมือ งการปกครองอยางตอ เนื่อ ง มีความยื ดหยุน สามารถปรับ ตัวให
ทํ างานรวมกับ ผูอื่น ในฐานะผูนําและผูตาม ในสถานการณ ที่แ ตกตางกั น ได และมี ความรับ ผิด ชอบต อ
สวนรวม สามารถอานผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และนําขอคนพบจาก งานวิจัย
ตางๆ มาตอยอดเพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองได
4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
TQF
PLOs

PLO1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
PLO2 มีวินัย ตรงตอเวลาและความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
PLO3 เคารพสิทธิและรับฟงความ คิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
PLO5 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
PLO6ความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจ
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน
PLO7 สามารถบูรณาการความรูในที่ ศึกษา
กับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
PLO8 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา














ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ การ
ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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TQF
PLOs

PLO9 สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
PLO10 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ
PLO11 สามารถใหความชวยเหลือและ อํานวย
ความสะดวกในการแกปญหาตาม สถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
PLO12 สามารถใชความรูในศาสตรมา
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
PLO13 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
PLO14 สามารถแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตรและหรือ
โปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร เพื่อ
แกไขปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
PLO15 สามารถสื่อสารอยางมี ประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยาง
เหมาะสม
PLO16 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะ
ทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ การ
ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
5.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
5.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต
5.1.3 มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม เคารพในสิทธิ
ศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย
5.1.4 มีหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ อาชีพและวิชาชีพ
และสามารถวินิจฉัยประเด็นปญหาดานคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อทบทวน และแกไขหลัก
จรรยาบรรณได
5.2 ดานความรู
5.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
5.2.2 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและประเด็นรวม
สมัยเกี่ยวกับหลักทางรัฐศาสตร
5.2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา กับความรู
ในศาสตรอื่น ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
ทางการเมือง การปกครอง และสถานการณเฉพาะ
หนาไดเปนอยางดี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

กําหนดใหมีวัฒนธรรมการเรียนที่เนนระเบียบ วินัย
เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ความรับผิดชอบ
ตอการทํางานกลุม ความรับผิดชอบ ตอตนเองใน
การทํางาน ซึ่งจะเปนการปลูกฝง ความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่นิสิตจะตองคํานึงถึง มีความซื่อสัตยโดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการ สอบหรือลอกงาน
ของผูอ ื่น ไมคัดลอกขอความ ของผูอื่นโดยไม
อางอิง เปนตน

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขา ชั้นเรียน
การสงงานที่ไดรับหมอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. ประเมินจากการรับฟงความคิดเห็นในการอภิปราย และ
น˚าเสนองานในชั้นเรียน

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของ นิสิตใน
ดานตาง ๆ คือ
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
5.3 ดานทักษะทางปญญา
5.3.1 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินเหตุการณ 1. ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิด
อยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษาโดย
และความเปนไป เพื่อใชในการแกไข ปญหา
เริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความ
อยางสรางสรรค
ยากขึน้ เรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและ
5.3.2 สามารถนําความรู ทฤษฎี แนวคิดไปพัฒนา
สอดคลองกับรายวิชา
ทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
5.3.3 สามารถนําความรูเกี่ยวกับหลักการ และหลัก ทฤษฏี 2. จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวย
ที่สําคัญตาง ๆ ไปประยุกตใชรวมกับ ศาสตรแขนง การแกปญหาจากสถานการณปจจุบัน
3. ใหมีการฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการเรียนรูวิธีการ
อื่นไดอยางเหมาะสม
แกปญหาในสถานการณจริง
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรู
5.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
แบบรวมมือ ฝกการทํางานเปน็ กลุมตลอดจนมี
รับผิดชอบ
5.4.1 สามารถปรับตัว ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ ผูนํา การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูรวมงาน
และสังคมและการมีมนุษยสัมพันธเขาไปใน
5.4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและ
รายวิชาตาง ๆ
บุคคลทั่วไป
5.4.3 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของ
นิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
5.5 ดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิต 1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
5.5.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ/
สารสนเทศ
ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยาง ไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลจากแหลง
การเรียนรูตาง ๆ
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย
มีประสิทธิภาพในรายวิชาที่เนนการเรียนการ
กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
สอนในรูปแบบการสัมมนา
5.5.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน ํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน
5.5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และการนําเสนอ
5.5.4 มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหและนําเสนอ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมีคาระดับขั้น ดังนี้ซึ่งมี
ความหมายและคาระดับขั้นดังนี้ ระดับขั้น ความหมาย
คาระดับขั้น A ดีเยี่ยม
4.0
B+ ดีมาก
3.5
B ดี
3.0
C+ คอนขางดี 2.5
C พอใช
2.0
D+ ออน
1.5
D ออนมาก 1.0
F ตก
0
1.2 ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาที่ไมแสดงเปนคาระดับขั้น ใหแสดงดวย
สัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
S ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
W งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
1.3 ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนิพนธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
S ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารยผูรับชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ รับผิดชอบ
ตอผลการเรียนรูหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ ภาควิชา
แตงตั้งกอนประกาศผลสอบ
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมไมต˚ากวา 3.00 จากระบบคาระดับขั้น 4 หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แตงตั้ง และตอ งเปน ระบบเป ดให
ผูสนใจเขารับฟงได ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ได รั บ การยอมรั บ ให ตี พ ิม พ ใ นวารสารระดั บ ชาต ิห รื อ ระดั บ นานาชาติ ท่ี ม ีค ุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร ผลงาน
ทางวิชาการหรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ สมบูรณ (Full Paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว อยางนอย ๑ เรื่อง
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลัก สูตร โดยจะตองไดค าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ไม ต ˚ากว า 3.00 จากระบบค า ระดั บ ขั้ น 4 หรื อ เที ย บเท า และสอบผ า นการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้นพรอมทั้งเสนอรายงาน
การค น ควาอิ สระและสอบผ านการสอบปากเปล าขั้น สุ ดท ายโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลั ยแตงตั้ ง
โดยเปนระบบเปดใหผสู นใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควา
อิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตองสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยและ
ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรจู ักมหาวิทยาลัยและคณะฯ และใหเขาใจวัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
1.2 ให อาจารย ใหมเขา ใจการบริหารวิ ชาการของคณะและเรื่องของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการและสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนํ าอาจารย พิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับ วัตถุป ระสงค ของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอนพรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคน
ตองผานการอบรมภายใน 1 ป ที่ไดรบั การบรรจุและแตงตั้ง
2. อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ ย วกั บ การสอนแบบต า ง ๆ การสรา งแบบทดสอบต า ง ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผลการเรีย นรู ที่ อิ ง
พั ฒ นาการของผู เรี ย น การใชค อมพิ ว เตอรในการจั ด การเรีย นการสอน การใช แ ละผลิ ต สื่ อการสอน
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพฒ
ั นาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ
เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
2. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารย ทํา วิจัยทั้ งการวิจัยในสาขาวิช าชีพ และการวิ จัยเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรียนการสอนตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบโดยมี
คณบดีห รือผู ที่ได รับ มอบหมาย เปนผู กํากับดูแลและคอยใหค ําแนะนํา ตลอดจน กําหนดนโยบายปฏิบัติ
ใหแกอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ อาจารย ประจํา
หลักสูตร ผูบริหารของคณะ และคณาจารยผูสอน ในการติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใช ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนิน การตามหลัก สูตร จะใชอาคารของคณะรัฐศาสตรแ ละนิ ติศาสตร หรืออาคาร
อื่น ๆ ในสว นของคาใช จายเกี่ ยวกั บ บุคลากร ทางหลัก สู ต รฯขอรับ การสนั บ สนุ นจากเงิน รายได ข อง
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุน จะขอรับการ
สนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบ คนผานฐานขอมูล
โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง และความสัมพัน ธระหวา ง
ประเทศ ตลอดจนฐานขอมูลที่สืบคน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
คณาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้ อาจารยพิ เศษที่เชิญ มาสอนบางรายวิ ชาและบางหั วข อ ก็มี สวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ในการจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะทางและ
คณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ าหนาที่ประจําหองสมุดของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่ อเขา
หอสมุดกลาง และทํ าหน าที่ ป ระเมิน ความพอเพี ยงของหนัง สือ ตํารา นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม จะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมร วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียม
ไวสําหรับ การปรับ ปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทํ าใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
บัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนด
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญ มาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวาบางรายวิชาที่มีลักษณะเนน ภาคปฏิบัติจะใหมีการ
เชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายในบางรายวิชา โดยอาจารยพิเศษที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอง เปน
ผูมีประสบการณ และมีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาในระดับปริญ ญาโท การแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มี ความรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากหนวยงานภายนอกมาสอนและเปนอาจารยที่ ปรึกษา
รว มหรื อ กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ แ ละความรู ท างรั ฐศาสตร สอดคล อ งกั บ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีและมีความรูความสามารถในตําแหนงที่
ปฏิบัติงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและวัตถุประสงคของหลักสูตรสําหรับการบริการคณาจารยให
สามารถใชสื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรม
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับ อาจารย ที่ป รึกษาทางวิ ชาการได โดยอาจารยข องคณะทุก คนจะตองทําหน าที่ อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (office hours) เพื่อใหนสิ ิตเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความพึ งพอใจของผูใชบั ณ ฑิ ตเมื่อ ครบหลั กสู ตร เพื่อ ใชเป น ขอ มูลสําหรับ การพั ฒ นาหลั กสูตรให
สอดคล อ ง กั บ ความต อ งการของทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนให ม ากที่ สุ ด สํ า หรั บ บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับ 3.51 จากระดับ
5.0
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม ในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการด˚าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน ทีร่ ายงานใน
ตามแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลั กสูตรปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถา มี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดร ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม

ปการศึกษา
2564

2565

2566

2567

2568

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

x

x

x
10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

x
11
1-5
9

12
1-5
10
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เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ
(ตัวบ งชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชที่ มีผ ลดําเนิน การบรรลุเปา หมาย
ไมนอย กวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมิน และปรับ ปรุงยุ ทธศาสตรที่ วางแผนไวเพื่ อพัฒ นาการเรียน
การสอนนั้น พิ จารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมิน ผูเรียนในทุก ๆ หั วขอว ามีความ
เขาใจหรือ ไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติก รรมของนิสิต การอภิ ปรายโตตอบ
จากนิสิต การตอบคําถามของนิสิ ต ในชั้น เรียน ซึ่งเมื่ อ รวบรวมขอ มู ล จากที่ ก ลา วขา งต น แล ว ก็ ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ ไดวา ผูเรี ย นมี ค วามเข าใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยในดานตาง ๆ อาทิ ดานทักษะกลยุทธการสอนและ
การใชสื่อในทุกรายวิชา ตามกรอบการประเมินผลการเรียนการสอนในระบบของทางมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดํา เนิ น การประเมิ น จากนิ สิ ต โดยสอบถามจากนิ สิต เป น รายบุ คคลได นอกจากนี้ อาจจั ด
ประชุมกอนนิสิตจะสําเร็จการศึกษาสําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัด ประชุม
ศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ ดําเนินการโดย
สัมภาษณหรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป อยูในหมวดที่ 7.
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีทีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได ทันทีซึ่งก็
จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อให หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกบั ความตองการของผูใชบัณฑิต
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
67156164 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
Theories and Approaches in Political Science
พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหม การประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกลาวในการวิเคราะห และอธิบาย
ปรากฎการณและประเด็นทางการเมือง
Basic concepts, theories and approaches in political science, both classical
and non-classical Apply those to analyze and explain political phenomena and issues
3(3-0-6)
67151164 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists
คําศัพทรัฐศาสตรและการอานขอเขียนทางรัฐศาสตร การตีความหมายจากบริบท ศึกษา วิธีการอาน
ภาษาอังกฤษโดยเรียนรูโครงสรางและสวนประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและ โครงสรางหนาที่ของ
กลุมคํา เพื่อชวยในการอานเชิงวิเคราะห
Political terms and readings in political texts, interpretation from contexts,
the study of English readings by learning structures, unique proponents, structuralfunctional usage of wordings for facilitating an analysis reading
วิชาบังคับทั่วไป (12 หนวยกิต)
67157164 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology and Statistics for Political Sciences แนวคิดเกี่ยวกับการ
แสวงหาความรูและศาสตร การแสวงหาความรูในทางสังคมศาสตร
จริยธรรมและการเมืองในการวิจัยทางสังคม ศึกษาโครงสรางของการแสวงหาความรู การออกแบบการ
สรางแนวคิดและการวัด การปฏิบัติการ หลักการสุมตัวอยาง และการศึกษาวิจัยประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติในการวิจัยทางสังคม
Concepts of human inquiry and science, social science inquiry, the ethics,
and politics of social science, learn the structure of inquiry on research design,
conceptualization and measurement, operationalization, the logic of sampling including
modes of research methodology and data analysis and social statistics
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67152164

รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการเมืองไทย
3(3-0-6)
Constitution and Thai Political Landscape
ศึกษาพัฒ นาการรัฐธรรมนูญไทยในเชิง การแย งชิ อํานาจทางการเมื อง ความสัม พัน ธ เชิง
อํานาจของสถาบันหลักทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองที่แตกตางกันตามรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ของ
ไทย
Study constitution development in term of political power struggle;
relationship among major political institutions; different political processes acoording to
various version of Thai constitutions.
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอ ดมการณทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Theories and Ideologies
พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร ทั้งแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม และ
หลังสมัยใหม การประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกลาวในการวิเคราะหและอธิบาย
ปรากฏการณและประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
Basic concepts, theories and approaches in political science, both classical
modern and post-modern; analyze and explain current political phenomena and issues
67154164

การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
3(3-0-6)
International Politics in Disrupted World
ลักษณะของย คโลกปวน ผลกระทบทางการเมืองระหวางประเทศ การเตรียมรับสภาวะโลก
ปวนของรัฐในเชิงนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย
Nature of disrupted world, disrupted world and its impact; state and the
preparation from disrupted world in term of various public policies
วิชาเลือก
67156364

ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทางการเมือง
3(3-0-6)
State Theories and political Explanation
การศึกษา แนววิเคราะหเชิงทฤษฎี เรื่องรัฐ และพัฒนาการการปกครอง ประย กตแนว
วิเคราะหดังกลาวในการอธิบายและวิเคราะหปรากฏการณที่เกี่ยวกับการเมืองปจจ บัน
Theoretical approaches on state; governance development; explain and
analyze current political phenomena
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67152364

การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง และขบวนการทางสังคม
3(3-0-6)
People Politics, Citizenship and Social Movements
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง การกอตัว พัฒนาการ การเมืองภาคพลเมือง อุป สรรค
บทบาทในการสรางและการจรรโลงประชาธิป ไตยของการเมื อ งภาคประชาชน ความเป น พลเมือง และ
ขบวนการทางสังคม ทั้งในไทยและตางประเทศ
Concepts and theories in civil rights; formation and development of people
politics, obstruction, role in democracy building; democratization of people politics,
citizenship and social movement in Thailand and other countries
67152264

การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Politics and Thai Local Government
รัฐธรรมนูญ 2560 กับ แนวคิดหลักการทางการเมือง การปกครอง โครงสรางอํานาจ สถาบัน
ทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองของประเทศประชาธิปไตยตะวันตก การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปกครองทองถิ่น ประวัตแิ ละพัฒนาการของการปกครองทองถิ่นไทย ความสัมพันธ
ระหวา งการเมืองระดับชาติกับการเมืองการปกครองทองถิ่นไทย กลุมอํานาจและกลุมผลประโยชนในทองถิ่น
การแขงขันระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ ในทองถิ่น การบริหารงานและการพัฒนาช มชนทองถิ่นไทย ปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทองถิ่นไทย
Thai constitution 2017; concepts and principles on politics and government.
Power structure, political institutions, western democratic countries; Thai political
government in the localities; concepts, theories and principles of local government; history
and development of local government in Thailand; national politics and local government;
local authorities and interest groups; competition between local power groups; local
administration and development in Thailand; problems and obstructions in local
governments of Thailand
67158164

สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Seminar in Thai Politics and Governance
วิเคราะหถึงประเดน็ ปญหาความขัดแยงทางการเมืองไทย บทบาทของทหารในทางการเมืองปญหา
พัฒนาการทางประชาธิปไตยไทย ปญ หาระบบอุป ถัมปกับการมีสวนรวมและพฤติก รรมทางการเมือง ของ
ประชาชน หลักกฎหมายมหาชนในทางการเมือง ปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
Analyze political polarization in Thailand; role of Thai military in politics; problems
in thai democratization process; patron-client system and Thai politics and political
behavior of Thais; public law and its applicati0on in Thai politics; problem and trend in
Thai politics
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67154364

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
วิเคราะหระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของกลุมประเทศในอาเซียน โดยศึกษา
ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การปกครองตนเอง ลักษณะพหุสังคม วิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและอุดมการณระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง และ
กลุมผลประโยชน ศึกษาทั้งในลักษณะของแตละประเทศในเชิงเปรียบเทียบทั้งในอดีตและปจจบัน
Analyze economic system political regime and governance in ASEAN countries
through the political geography; historical background self-determination, plural society,
economic development, political ideas, political beliefs, culture and ideology; election
system, political party system and interest groups Study of each country and of
comparative approach from the past to present
67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Political Innovations
ศึ ก ษาและทํ าความเข าใจแนวคิ ด นวั ต กรรมทางการเมื อ งรว มสมั ย กํ าเนิ ด และพั ฒ นาการ
นวัตกรรมทางการเมื อง พัฒ นาการทางเทคโนโลยี กับ นวัตกรรมทางการเมือ ง กรณี ศึกษานวัตกรรมทาง
การเมืองในประเทศตาง ๆ นวัตกรรมทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ นวัตกรรมทางเมืองในประทศไทย
Study and understand the contemporary political innovation concept; origin
and evolution of political innovation, technological driven world and politics; the case
studies in political innovations from various countries, political innovations and public
policies; political innovations in Thailand.
67154464

เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
แนวความคิดและทฤษฎีสาํ คัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมืองระหวาง ความเกี่ยวพัน ระหวาง
เศรษฐกิจกับการเมืองระหวางประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ และตัวแสดงที่ไมใชรัฐเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
Concept and theory in the international political economy. The relationship
between the economics and politics. Policy, the role of state, and non-state actors in
international political economy
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67162264

สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
3(3-0-6)
Peace Resolution and Political Violence
ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแยงและความ
รนุ แรง ป ญ หาเรื่อ งความขัดแยงและความร นแรงในทางการเมืองและทางสั งคม การยุ ติความขัดแย งด วย
สันติวิธี
Study and analyze of theories and concepts of peace, nonviolence, conflict
and violence; problems of political and social conflict and violence; conflict resolution
through non-violence way
67162364 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับย ทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy and State Development Strategies
ปรัชญา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพัน ธของ
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งตอ การพั ฒ นาประเทศ โครงการตามแนวพระราชดํ าริอั นเนื่ อ งมาจากปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ และการศึกษาวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy, principles, concepts, guidelines on sufficient economy philosophy;
relationship to national development; projects based on the sufficiency economy
philosophy; apply sufficiency economy philosophy to develop the relevant projects
67162464

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองทองถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Strategies on Local Government Development in Special Economic Zone
แนวคิด หลักการ กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร แนวคิด หลักการเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเศรษบกิจพิเศษ ยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาระบบ บริห ารงานภายในองค ก าร ยุ ท ธศาสตร ก ารให บ ริ ก ารประชาชนในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวของ การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Concepts, principles, processes of strategy making; concepts and principles of
special economic zone; strategies and development of local communities in special
economic zone; strategy and development of management system within the organization;
strategy on public services in the area of responsibility; study the development of local
government in special economic zone
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67166164 ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตรทางเลือก
3(3-0-6)
Theories and Issues in Alternative Political Science
ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎี แนวคิด รัฐศาสตรทางเลือก และ รัฐศาสตรเชิงวิพากษ การปรับ
ใชทฤษฎีและ แนวความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะหประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ผูหญิง ทุนนิยม
วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ การสื่อสาร สิ่งแวดลอม เปนตน
Study and analysis on theories and concepts in alternative and critical political
science; apply the theories and concepts to explain and analyze issues such as women,
capitalism, culture, language, identity, communication, environment relating to politics
67162664

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสังคมทองถิ่น
3(3-0-6)
Change Mangement in Local Society
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงความเปนเมืองจากปจจัย
ตาง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่น
หารูปแบบการเมือง การปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาว
Study of changes in local societies; urbanization and city expansion from
various perspectives; emergence of new technologies and innovations; changes in local
societies; proper patterns of local governance.
67168164

สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
3(2-2-5)
Seminar on Research Action in Political Science
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รั ฐ ศาสตร โดยฝ ก ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของ
กระบวนการว จิ ยั ตัง แต เ ทคน ิค การเล ือ กประเด ็น ว ิธ ีก ารกํา หนดว ัต ถุประสงค แ ละขอบเขตการว จิ ัย
การสํารวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยและการเลือก
กลุมต ัว อย า ง เครื่ อ งมื อ และว ธิ กี ารเก ็บ รวบรวมข อ ม ูล ว ธิ กี ารและเทคน ิค การว ิเ คราะห ข อ ม ูล
การแปล ความหมายและสรุปผลการวิจัย
Methods and techniques of research on political science; practice the
research process; techniques of issue selection; methods of research purpose and scope;
literature survey; framing the scope of the study and assumption; making research
design; selection of samples; methods and techniques of data collection; methods and
data analysis techniques; interpretation and conclusions
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หมวดววิทยานิพนธ
67169164
วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การกําหนดสิ่งที่ตอ งการวิจัย การทบทวน การวิ เคราะห และการสังเคราะห วรรณกรรม
การประเมินความนาเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย
การเสนอเคา โครงการวิจัย การดํ า เนิน การวิจั ย การประมวลผลและการวิเคราะหผ ล การสัง เคราะหผ ล
การวิจารณผล การอางอิงผลงานของผูอืนและการเขียนเอกสารอางอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการ
วิจ ัย ฉบับ สมบูร ณ การเขีย นรายงานการวิจ ัย เพื ่อ เผยแพรในวารสารทางวิช าการ การเขีย นบทคัด ยอ
การเสนอ รายงานการวิจัยดวยปากเปลา จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร
ผลงานทาง วิชาการ
Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis;
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics and
code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works
หมวดงานนิพนธ
67169264 งานนิพนธ
6(0-0-18)
Independent Study
การกํ าหนดสิ่งที่ ตองการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห และการสังเคราะห วรรณกรรม
การประเมินความนาเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุ ประสงคการวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย
การเสนอเค าโครงการวิจัย การดํา เนิ น การวิจัย การประมวลผลและการวิ เคราะหผ ล การสั งเคราะห ผ ล
การวิจารณผล การอางอิงผลงานของผูอื่นและการเขียนเอกสารอางอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการ
วิ จั ย ฉบั บ สมบู รณ การเขี ย นบทคั ด ย อ การเสนอรายงานการวิจั ย ดว ยปากเปล า จริย ธรรมการวิ จั ย และ
จรรยาบรรณ นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis;
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report
compilation; abstract preparation; oral presentations; ethics and code of conducts of
researchers; ethics in publishing academic works
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เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
(1) รอยตํารวจเอกวิเชียร ตันศิริคงคล
ประสบการณสอน
ป พ.ศ. 2552-ปจจุบัน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัย
ศักดิ์ดา ตนคชสาร, สุพล ราชภัณฑารักษ, วิเชียร ตันศิริคงคล, และสุขพัฒน อนนทจารย. (2562).
ปจจัยสําคัญที มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร. วารสารดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทาง
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 9(2), 309-404.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1)
ไพฑูรย โพธิสวาง และวิเชียร ตันศิริคงคล. (2560). ปจจัยที่มีผลตอความตองการผูนําทางการเมืองแบบมี
อํานาจเต็มของสังคมไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 9(3), 73-108.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1)
วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๖๓). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยและพัฒนา, สถาบัน
พระปกเกลา. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๖-๑๕๔-๔
(2) นางสาวโชติสา ขาวสนิท
ประสบการณสอน
ป พ.ศ. 2550-ปจจุบันคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัย
มารกกุ ซาโลมา, เอกวิทย มณีธร, โชติสา ขาวสนิท, และภารดี ปลื้มโกศล. (2563). การขาดเอกภาพเปน
ปญหาของอาเซียน. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 12(1), 37-62.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
ธุวพล ทองอินทราช และโชติสา ขาวสนิท. (2562). วาทกรรมวาดวยโสเภณีในสังคมไทย. วารสาร
ราชภัฏสุราษฎรธานี, 6(2), 67-90.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1)
Seyha, M., Maneethorn, E., & Cousnit, C. (2018). Peoples’ attitude on the Integrity of
Cambodian court in providing justice to the poor and powerless case study:
Boeung Kak Lake Community, Phnom Penh, Cambodia. Journal of Politics,
Administration and Law, 10(1), 433-460.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1)
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(3) นายภัทรพงษ รัตนเสวี
ประสบการณสอน
ป พ.ศ. 2558-ปจจุบัน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือ
ภัทรพงษ รัตนเสวี. (2563). อาเซียนศึกษา (พิมพครั้งที่ 2). ชลบุร:ี หางหุนสวนจํากัด ออล อิน วัน เพรส
แอนด ซัพพลาย. ISBN: 978-616-445-477-4
งานวิจัย
ระเบียบ กิจเจริญ, อมรทิพย อมราภิบาล, อนุรัตน อนันทนาธร, และภัทรพงษ รัตนเสวี. (2564). การ
จัดการความมั่นคงดานสุขภาวะผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง.
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 13(1), 17-33.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
จารุภาส พลตื้อ, อนุรตั น อนันทนาธร, และภัทรพงษ รัตนเสวี. (2564). การจัดการเพื่อความมั่นคงของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 13(1), 47-62.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2)
(4) นายไพฑูรย โพธิสวาง
ประสบการณสอน
ป พ.ศ. 2552-ปจจุบัน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัย
สมเจตน ภิรมยมาก, ไพฑูรย โพธิสวาง, และจีระ ประทีป. (2563). รูปแบบนโยบายภาครัฐในการสราง
ความมั่นคงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย,
12(1), 139-156.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลมที่ 2)
ไพฑูรย โพธิสวาง และวิเชียร ตันศิริคงคล. (2560). ปจจัยที่มีผลตอความตองการผูนําทางการเมืองแบบ
มีอํานาจเต็มของสังคมไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9(3), 73-108.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลมที่ 2)
เสาวรักษ หงสไทย และไพฑูรย โพธิสวาง. (๒๕๖๑). ภาวะผูนาํ ที่มีผลตอประสิทธิผลของงานในตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ตามเจตคติของประชาชน: กรณีศึกษาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา. วารสาร
การเมืองการปกครอง, ๘(๒), ๘๕-๙๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ ๑)
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(5) นางสาวรุงนภา ยรรยงเกษมสุข
ประสบการณสอน
ป พ.ศ. 2552-ปจจุบัน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัย
รุงนภา ยรรยงเกษมสุข. (2561). วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย: ปญหาเชิงโครงสราง. วารสาร
เศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา, 6(2), 1-15.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลมที่ 2)
รุงนภา ยรรยงเกษมสุข. (2561). เศรษฐศาสตรการเมืองของการทํางานภาคประชาสังคม. วารสาร
เศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา, 6(1), 69-89.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลมที่ 2)
รุงนภา ยรรยงเกษมสุข. (2560). การเขาเรียนของเด็กตางดาวในสถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรี. เอเชีย
ปริทัศน, 8(1), 71-100.
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลมที่ 2)
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เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา

60



.

ชื่อวิชา

เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห
จริยธรรม
ปญญา
ความสัมพันธ
การสื่อสารและ
ระหวางบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

วิชาปรับพื้นฐาน
67156164 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
67151164 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
วิชาบังคับทั่วไป
67157164 ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิตสิ าหรับนักรัฐศาสตร
67152164 รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการเมืองไทย
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทางการเมือง
67154164 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลกปวน
วิชาเลือก
67156364 ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทางการเมือง
67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปนพลเมือง
และขบวนการทางสังคมและขบวนการทางสังคม
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1 2 3 1
 


 
 
 
 

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
การสื่อสารและ
ระหวางบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
2 3 1 2 3 1 2 3 4
 

 





















ชื่อวิชา
1
67152264 การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย
67158164 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครองไทย
67154364 อาเซียนศึกษา
67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ
67154464 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
67162264 สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง
67162364 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ
67162464 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองทองถิ่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
67166164 ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตรทางเลือก
67164864 ภัยคุกคามไซเบอรและความมั่นคงแหงรัฐ
67162664 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสังคมทองถิ่น

2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อวิชา
1
67168164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
67169264 งานนิพนธ
67169164 วิทยานิพนธ

2

3

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
การสื่อสารและ
ระหวางบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

 
 

 








ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.มีความซื่อสัตยสุจริต
3.มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณคาของความ
เปนมนุษย
4. มีหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ อาชีพและวิชาชีพ และสามารถวินิจฉัย
ประเด็นปญหาดานคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อทบทวน และแกไขหลัก
จรรยาบรรณได
3. ทักษะทางปญญา
1.สามารถสืบคน ตีความ และประเมินเหตุการณ และความเปนไป เพื่อใชในการ
แกไข ปญหาอยางสรางสรรค
2.สามารถนําความรู ทฤษฎี แนวคิด ไปพัฒนาทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ
3.สามารถนําความรูเกี่ยวกับหลักการ และหลักทฤษฏีทสี่ ําคัญตาง ๆ ไป
ประยุกตใชรว มกับศาสตรแขนงอื่นไดอยางเหมาะสม
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2. ความรู
1.มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญในเนื้อหาวิชา
2.ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับหลักทาง
รัฐศาสตร
3.สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา กับความรูในศาสตรอื่นๆ เพื่อนํามา
วิเคราะหสถานการณทางการเมือง การปกครอง และสถานการณเฉพาะหนาได
เปนอยางดี

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.สามารถปรับตัว ท างานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูน ําและผูรวมงาน
2.มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
3.มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ/ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย
ได อยางมีประสิทธิภาพในรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนในรูปแบบการ
สัมมนา
2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆทั้งในบทบาทของผูน ํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมท างาน
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
นําเสนอ
4. มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ
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เอกสารแนบหมายเลข 4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5 ตาราง
เปรียบเทียบ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program

จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
9 หนวยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
3 หนวยกิต
5. หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวม 36 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
4. หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวม 36 หนวยกิต

หมายเหตุ
คงเดิม
ปรับลดหนวยกิต

ยกเลิกหมวด วิชาบังคับ
เฉพาะสาขา
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
12 หนวยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
6 หนวยกิต
5. หมวดงานนิพนธ
6 หนวยกิต
รวม 36 หนวยกิต
โครงสรางรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
67111159 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร ไมนับหนวยกิต
English for Political
Scientists

67116159 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทาง ไมนับหนวยกิต
รัฐศาสตร
Theories and Approaches in
Political Science

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
4. หมวดงานนิพนธ
6 หนวยกิต
รวม 36 หนวยกิต

หมายเหตุ
ยกเลิกหมวด
วิชาบังคับเฉพาะสาขา

โครงสรางรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
67151164 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientisits
67156164 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร
Theories and Approches in
Political Science

คงเดิม

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสรางรายวิชา
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
67257159 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ ําหรับนัก 3(3-0-6)
รัฐศาสตร
Research Methodology and
Statistics in Political Science
67116259 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทาง 3(3-0-6)
การเมือง
Political theories and
Ideologies
67112159 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
ของไทย
Thai Constitutions and
Political Institutions
67114159 การเมืองระหวางประเทศในยุค
3(3-0-6)
โลกาภิวตั น
International Politics in
Globalization

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โครงสรางรายวิชา
2. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
12 หนวยกิต
67257164 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ ําหรับนัก
รัฐศาสตร
Research Methodology and
Statistics in Political Science
67156264 ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณทาง
การเมือง
Political theories and
Ideologies
67152164 รัฐธรรมนูญ และภูมิทัศนทางการ
เมืองไทย
Constitution and thai Political
Landscape
67154164 การเมืองระหวางประเทศในยุคโลก
ปวน
International Politics in
Disrupted World

หมายเหตุ

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับความเห็นของผูทรง

3(3-0-6) ควบรวมกับวิชาการเมือง

ระหวางประเทศในยุคโลกา
ภิวัตนกับเศรษฐศาสตร
การเมืองระหวางประเทศ

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสรางรายวิชา
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 12 หนวยกิต
กลุมวิชาการเมืองการปกครองไทย
67116359 ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการการ
3(3-0-6)
ปกครอง
State Theories and
Governmental Development
67112359 การเมืองภาคประชาชน ความเปน 3(3-0-6)
พลเมือง และขบวนการทางสังคม
People Politics, Citizenship
and Social Movement
67112259 การเมืองและการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
ไทย
Thai Politics and Local
Government
67118159 สัมมนาปญหาการเมืองการ
3(2-2-5)
ปกครองไทย
Seminar in thai Politics and
Governance

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โครงสรางรายวิชา
3. หมวดวิชาเลือก แผน ก.จ˚านวน 12 หนวยกิต
แผน ข. จ˚านวน 18 หนวยกิต
67156364 ทฤษฎีรัฐและการอธิบายทาง
การเมือง
State Theories and Political
Explanation
67152364 การเมืองภาคประชาชน ความเปน
พลเมือง และขบวนการทางสังคม
People Politics, Citizenship
and Social Movement
67152264 การเมืองและการปกครองทองถิ่น
ไทย
Politics and thai Local
Government
67158164 สัมมนาปญหาการเมืองการปกครอง
ไทย
Seminar in thai Politics and
Governance

หมายเหตุ
ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสรางรายวิชา
กลุมวิชาการเมืองเปรียบเทียบและความสัมพันธระหวางประเทศ
67114259 หลักการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Principle in Comparative
Politics

67114459

67114359

เศรษฐศาสตรการเมืองระหวาง
ประเทศ
International Political
Economy
การเมืองในกลุมประเทศอาเซียน
Politics in ASEAN Countries

67114459 การเมืองโลกและประเด็นรวมสมัย
ในศตวรรษที่ 21
World Politics and Current
Issues in the 21st Century

3(3-0-6)

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

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โครงสรางรายวิชา

หมายเหตุ

67154264 นวัตกรรมทางการเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Political
Innovations
67164864 ภัยคุกคามไซเบอรและความมั่นคง
แหงรัฐ
Cybersecurity Threats and
National Security
67154464 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวาง
ประเทศ
International Political
Economy
67154364 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา/
ชื่อวิชา

สรางรายวิชาเลือกใหม

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา/
ชื่อวิชา
ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รัฐไทยกับโลกาภิวตั น
3(3-0-6)
Thai State and Globalization
สันติวธิ แี ละความรุนแรงทาง
3(3-0-6)
การเมือง
Peace Resolution and
Political Violence

67162264 สันติวิธีและความรุนแรงทาง
3(3-0-6)
การเมือง
Peace Resolution and Political
Violence

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

67122359

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
Sufficient Economy
Philosophy and State
Development Strategies

3(3-0-6)

67162364 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
Sufficient Economy
Philosophy and State
Development Strategies

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

67122459

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
ปกครองทองถิ่น
Strategies on Local
Government Development

3(3-0-6)

67162464 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
ปกครองทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
Strategies on Local
Government Development in
Sprcial Economic Zone

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

67122159
67122259

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา

67126159

67122559
67122659

67128159

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร 3(3-0-6)
ทางเลือก
Theories and Practices in
Alternative Political Science
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน 3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ 3(3-0-6)
การปฏิวตั ิ
Political Changes and
Revolutions
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร 3(2-2-5)
Seminar on Research Action in
Political Science

5. หมวดวิทยานิพนธ 6 หนวยกิต
672699
วิทยานิพนธ
Thesis
6. หมวดงานนิพนธ 6 หนวยกิต
672698
การศึกษาอิสระ
Independent Study

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
67166164 ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร
3(3-0-6)
ทางเลือก
theories and Practices in
Alternative Political Science
67162564
3(3-0-6)
67162664 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสังคม
ทองถิ่น
Change Management in Local
Society
67168164 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร
Seminar on Research Action in
Political Science

5. หมวดวิทยานิพนธ 6 หนวยกิต
12(0-0-36) 67169164 วิทยานิพนธ
Thesis
6. หมวดงานนิพนธ 6 หนวยกิต
6(0-0-18) 67169264 งานนิพนธ
Independent Study

หมายเหตุ
ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/สาระรายวิชา

12(0-036)

คงเดิม

6(0-018)

คงเดิม

72

เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

73

74

สรุปประเด็นความเห็นผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประเด็น

ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี

ปรัชญาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

เหมาะสมดี
ควรเพิ่มการเปลี่ยนแปลงบริบททาง
Disrupted World และ การเมืองภาค
ประชาชน

วัตถุประสงคหลักสูตร
จ˚านวนหนวยกิต

เหมาะสมดี
เหมาะสมดี

คุณสมบัติผูสมัครเขา
ศึกษา
วิชาปรับพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รายวิชาที่ควรเพิ่มเติม

เหมาะสมดี

รายวิชาที่ควรปรับออก
อื่น ๆ

ควรมีสําหรับผูที่ไมมีวุฒิรัฐศาสตร
เหมาะสมดี
ไมควรมีจ˚านวนมากเกินไป
ควรเพิ่มวิชากเกี่ยวกับการตลาดทาง
การเมืองม สื่อสมัยใหมกับการเมือง
ไมมี
ไมมี

ผูชวยศาสตราจารยเชิงชาญ จง
สมชัย
เหมาะสมดี
ควรเพิ่มความขัดแยงทาง
การเมืองนับตั้งแตมีการรัฐ
ประการในป พ.ศ.2557 และ
รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560
เหมาะสมดี
ทั้งหหมดไมควรเกิน 42 หนวย
กิต
เหมาะสมดี
อาจมีหรือไมมีก็ได
เหมาะสมดี
ไมควรมีจ˚านวนมากเกินไป
ควรปรับปรุง รายวิชาที่อธิบาย
การเมืองภาคพลเมือง และการ
ปกครองทองถิ่น
ไมมี
ไมมี
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เอกสารแนบหมายเลข 7
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
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