
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 

 
หลักสูตรนี้ได้รับการอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมครั้งท่ี  6/2559 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 

 

 
 

 
                            (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

    นายกสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 



สารบัญ 
          
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป        1 
หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร       6 
หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  10 
หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล    89 
หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา     124 
หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์       126 
หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร      127 
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   131 
ภาคผนวกที่  1 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    134 

  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวกที ่ 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร               146  
ภาคผนวกที ่ 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                149 
                    ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 
ภาคผนวกที ่ 4 แบบ สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร               170 
                     
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
 



1 
 

            

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา : สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  25480181100565 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Political Science Program in Government 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  รัฐศาสตรบัณฑติ (การปกครอง) 
    ชื่อย่อ :  ร.บ. (การปกครอง) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Political Science (Government) 
    ชื่อย่อ :  B.Pol.Sc. (Government) 
3. วิชาเอก :   
     วิชาเอก ไม่มี 
     วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง 
     วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552    
           และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
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 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร : รับทั้งนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสาร
  ภาษาไทยได้  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
6.2  เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

 1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
   ครั้งที่ 1/2559  เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2559 

 ครั้งที่ 3/2559  เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2559 
 2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559 
 3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  
   วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
    ครั้งที ่6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : พ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา : บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ
ประกอบอาชีพ ดังนี้  

1) หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน  
2) องค์กรพัฒนาเอกชน  
3) องค์การระหว่างประเทศ  
4) พนักงานองค์กรรัฐและเอกชน  
5) นักพัฒนาชุมชน  
6) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
7) นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย  
8) นักวิชาการ  
9) นักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์  
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10) งานด้านสื่อสารมวลชน  
 

9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 นายปฐวี โชติอนันต์  

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง   พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2 ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล 
 

Master of Public Policy 
(MPubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 
4 นางสาวเพียงกมล มานะรตัน ์

 
Master of Public Policy  
(MPubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5 นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์  พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
  จัดการเรียนการสอนที่ที่ตั้งหลัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
                สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ในโลกปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน 
(Borderless world) หรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) สง่ผลให้การลงทุนในด้านเศรษฐกิจมีความลื่นไหลและ
ไม่ถูกจ ากัดอยู่ภายใต้รัฐใดรัฐหนึ่ง ประเทศต่างๆ ในโลกมีความพยายามในการปรับตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองภายในประเทศ และพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการรวมตัวกันเป็น
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กลุ่มประเทศ เพ่ือให้มีพลังและความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศมหาอ านาจ                    
กลุ่มประชาคมอาเซียน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศกลุ่มประเทศ BRICS  
ได้แก่ บราซิล รัสเชีย อินเดีย จีน และ แอฟริกาใต้ เป็นต้น  

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทาง      
ด้านรัฐศาสตร์ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพยายามสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมัย 
และให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
เข้าใจถึงปัญหาที่เป็นบทเรียนทั้งอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคที่มีต่อการลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความตระหนักรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และรู้เท่าทัน
สภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือของผู้ศึกษาที่มีต่อความเปลี่ยนแปลง                
ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการพัฒนานโยบาย                    
ทางด้านเศรษฐกิจในระดับชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 – 2564)
ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองซึ่งหลายประเทศในโลกหันมายอมรับและ

ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากข้ึน และในด้านเศรษฐกิจที่มีลักษณะการลงทุนแบบข้ามพรมแดน 
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศให้มีความสลับซับซ้อนมากข้ึนทั้ง              
ในเรื่องของการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้คนที่อยู่บริเวณชายแดน ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาใน                     
ด้านการเติบโตของเมืองและการบริหารจัดการเมือง และปัญหาวิกฤติของระบอบประชาธิปไตยท่ีก าลังเกิดข้ึน                 
ในปัจจุบันในสังคมไทย เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและปัญหาที่เกิดตามมานั้น ส่งผลให้การศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ได้             
มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทฤษฎี และกรอบแนวคิด เพ่ือจะใช้ในการท าความเข้าใจปัญหาทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ทั้งในเรื่องของการก าหนดอัตลักษณ์ของกลุ่ม และพฤติกรรม                   
การแสดงออกของกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงการท าความเข้าใจในเรื่องของที่มาและประวัติศาสตร์              
ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เปิดมุมมองในการยอมรับ
ความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง เข้าใจปัญหาจากจุดยืนของผู้ศึกษาและกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ เพ่ือที่จะสามารถอยู่ร่วมกันภายใตส้ังคมที่มีความแตกต่างทางความคิด รวมถึงลดความตรึงเครียด
ของปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาทางออกจากปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการน าบทเรียนจากต่างประเทศมา
ปรับใช้  ในการจัดความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ หรือพัฒนากลไกของสังคมและรัฐให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สังคมไทยและประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   การพัฒนาหลักสูตร 

   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร                      
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรด้วยการปรับเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัยโดยเฉพาะวิชา
ที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีพลวัตและความซับซ้อน โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ  

    ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
     การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และ
ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง และกลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ ได้แก่  

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ จ านวน 1 รายวิชา                        
จ านวน 3 หน่วยกิต  

2) วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
จ านวน 6 หน่วยกิต  

3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  6 หน่วยกิต  
4) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป จ านวน 3 หน่วยกิต  

 โดยมีการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น และมีการบริหาร
จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ได้แก่ การจัดชั่วโมงให้ค าแนะน า
ปรึกษาแกน่ักศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่อาจารย์ประจ าวิชาระบุชั่วโมงให้ค าปรึกษา            
ตามเอกสาร มคอ.3 ของรายวิชานั้นๆ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ ได้แก่                
หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 3 รายวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต วิชาโทการปกครอง จ านวน 6 รายวิชา 
จ านวน 18 หน่วยกิต และวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ านวน 6 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต                    
โดยมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน กล่าวคือ                 
จัดรายวิชาส าหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ซึ่งนักศึกษาปีที่ 1 จะต้องเรียนร่วมกันทุกสาขาวิชาในคณะรัฐศาสตร์ และ
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จัดกลุ่มวิชาโทการปกครองและวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนทั้ง
มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเป็นวิชาโทได้ จ านวน 6 รายวิชา วิชาละ 3(3-0-6) หน่วยกิต ทั้งนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกับหลักสูตรอ่ืน เพ่ือวางแผนในการเปิดรายวิชาโทให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
และสาขาวิชาจะด าเนินการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเรียน การสอนของกลุ่มวิชาโทล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการเลือกวิชาโท 
 

หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 

      ปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งมีลักษณะ                  
ที่ไร้พรมแดนทั้งในเชิงข้อมูลข่าวสารและเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดน       
ที่ตดิกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนั้น                
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม ทีม่ีลักษณะที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีการให้ความส าคัญกับ                        
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมากขึ้น ท าให้ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น        
อัตลักษณ์ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ  ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์จึงต้อง                            
มีการปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป นักศึกษาจึงต้องมีความตระหนักรู้และเข้าใจสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฎิบัติอย่างเป็นองค์รวม   

 
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ที่มีความรอบรู้ในเนื้อหาทฤษฎี ระเบียบวิธีวิทยา และทักษะ
ด้านการท างานทางรัฐศาสตร์ ด้านการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตระหนักถึงอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ยึดมั่นคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความเข้าใจต่อพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมถึงให้ความส าคัญกับ การพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับข้ามชาติ 

 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรู้ทางด้านเนื้อหาทฤษฎี การวิจัย และระเบียบวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ด้านการเมือง

การปกครอง 
1.3.2 มีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
1.3.3 มีความรักและภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจปัญหาของท้องถิ่น ระดับชาติ และ 
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ระดับข้ามชาติ สามารถน าความรู้ทางรัฐศาสตร์ มาประยุกต์ในการวิเคราะห์และพัฒนาการเมืองการปกครอง 
ในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ 

1.3.4 มีคุณธรรม ภาวะผู้น า และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.4.1 มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จักกาลเทศะ  
1.4.2 เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.4.3 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 

ได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
1.4.4 มีทักษะการท างานเป็นทีมและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับ 

ฟังความเห็นของผู้อื่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและสังคม 
1.4.5 รู้เทา่ทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลง               

ในโลกปัจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : ระยะเวลาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 - 2562 
 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
2.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร 
1) ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 
 
 

1) การเทียบหลักสูตรนี้กับ 
หลักสูตรของสถาบันอื่นที่เทียบเคียง
กันได้ในระดับเดียวกัน และในระดับ
ที่สูงกว่า เพื่อท้าทายการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร 
2) ก ากับติดตามหลักสูตรให้มี
มาตราฐานตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีผลการศึกษาวิเคราะห์และผลการ
เทียบเคียงหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
2) ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐาน 
1) รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และ    
การเทียบหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
2) รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

2.1.2 ด้านการบริหารทรัพยากร       
การเรียนการสอน เช่น การบริหาร 

1) จัดหาต าราเอกสารประกอบการ
สอน ทั้งลักษณะ hard copy และ 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีต าราหรือฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
งบประมาณ ทรัพยากรการเรียน 
การสอน  

e-document ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
2) พัฒนาระบบ e–learning     
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้การคิด
วิเคราะห์ การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 15 ทุกปีการศึกษา 
2) มีระบบ e–learning เพ่ือการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษา      
หลักฐาน 
1) รายชื่อต าราหรือฐานข้อมูล 
2) ฐานข้อมูล ระบบ e–learning  

2.1.3 ด้านการบริหารคณาจารย์  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
2) อาจารย์ใหมป่ระจ าหลักสูตรได้รับ
การอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านการ
สอนและการวัดประเมินผล  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานงานวิจัย ต ารา หนังสือ 
บทความวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 
1) อาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการตามก าหนดระยะเวลา  
2) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรม/พัฒนา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
3) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดทุกปี 
หลักฐาน  
1) รายงานสรุปผลการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2) รายงานสรุปการเข้ารับการอบรมหรือ
พัฒนาทักษะของอาจารย์  
3) รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

2.1.4 ด้านการบริหารบุคลากรสนับสนุน 1) อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้ 
บุคลากรเพ่ือรองรับการรับ 
นักศึกษาต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ 
1) บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้   
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 

2.1.5 ด้านการสนับสนุนและการให้ 
ค าแนะน านักศึกษา 

1) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใน 
การท างานให้นักศึกษา 
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้

ตัวบ่งชี้ 
1) นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2) นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในการ
ท างานให้นักศึกษา 
3) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและ
แนวแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขัน้พื้นฐานได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3) จ านวนนักศึกษาที่เข้าถึงระบบการให้
ค าปรึกษาและแนะแนว    
หลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินงานอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษในการท างานให้นักศึกษา  
2) รายงานผลการด าเนินงานอบรมทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในการท างาน
ให้นักศึกษา 
3) รายงานการให้บริการค าปรึกษา 

2.1.6 ด้านความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1) ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้าง
และหรือผู้ใช้บัณฑิตภายใน 5 ปี
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 
2) ส ารวจความต้องการและหรือ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จากผู้ใช้บัณฑิตภายใน 5 ปี ระหว่าง
ปีการศึกษา 2559 - 2563      

ตัวบ่งชี้ 
1) มีการประเมินหลักสูตรภายใน 5 ปี 
2) มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต/นายจ้าง ภายใน 5 ปี  
หลักฐาน 
1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2) รายงานผลการส ารวจความต้องการ   
ของผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน :  
      ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน :    
       วัน-เวลาราชการ   ภาคต้น  ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
  ภาคปลาย ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา : เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 ดังนี้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม 

ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษาเพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

4) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 

ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
ทักษะภาษาอังกฤษ - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของนักศึกษา 
การปรับตัวของนักศึกษา 
- การลงทะเบียนเรียน 
- การท ากิจกรรมจิตอาสา 

- โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนที่
จะเปิดภาคการศึกษา 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่  

แรงจูงใจในการเรียน   
- การก าหนดเป้าหมายการศึกษา 

- จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าปรึกษา  
- จัดหานักศึกษารุ่นพี่ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม                 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

(เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) และมีการท ากิจกรรมที่โดดเด่น 
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันไหว้ครูประจ าปี 
- จัดหารุ่นพี่บัณทิตที่ส าเร็จในการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
และมีประสบการณ์ในแต่ละปีมาสร้าง แรงบันดาลใจกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า 
การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล 

- สร้างความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ การใช้ห้องสมุด และ
การสืบค้นข้อมูล 
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 190 คน 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 190 190 190 190 190 
ชั้นปีที่ 2 - 190 190 190 190 
ชั้นปีที่ 3 - - 190 190 190 
ชั้นปีที่ 4 - - - 190 190 

รวมจ านวนนักศึกษา 190 380 570 760 760 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 190 190 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
(ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ) 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา  760,000 1,520,000 2,280,000 3,040,000 3,040,000 
2. ค่าลงทะเบียนเข้าคณะ  2,470,000 4,940,000 7,410,000 9,880,000 9,880,000 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  360,000 381,600 764,496 788,766 814,492 
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน /                     
ส่งเสริมนักศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

5. อื่นๆ  
    - ค่าบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก และค่าสาธารณูปโภค / 
ค่าธรรมเนียมการท าวิจัยของคณาจารย์
เพื่อบ ารุงคณะและสถาบนั 

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

รวมรายรับ 3,680,000 6,981,600 10,694,496 14,048,766 14,174,492 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ค่าใช้จา่ยอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และ
ผู้สอน (เงินเดือน)  

1,632,527 1,730,478 1,834,307 1,944,365 2,061,027 

2. ค่าใช้จา่ยบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
(เงินเดือน)  

450,709 477,752 506,417 536,802 569,010 

3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสด)ุ 

695,501 730,276 766,790 805,129 845,386 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/สง่เสริม
นักศึกษาของคณะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

5. ค่าหนังสือ ต าราในหลักสตูร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
รวม 2,843,737 3,003,506 3,172,514 3,351,296 3,540,423 

จ านวนนักศึกษา* 190 190 190 190 190 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,967 15,808 16,697 17,638 18,634 
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* หมายเหตุ : 1. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 16,749 บาท/ป ี
       2. ประมาณการรายจ่ายดังกล่าวจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
            3. จุดคุ้มทุนของหลักสูตรอยู่ที่จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าแต่ละชั้นปีคงอยู่ 122 คน 
 

2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตร ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 พบว่า จุดคุ้มทุนของหลักสูตรดังกล่าว เฉลี่ยปีละ 21,000 บาท     
ต่อหัว และมีจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีคงอยู่ ไม่น้อยกว่า 122 คน เมื่อน าผลวิเคราะห์รายรับ–รายจ่าย
คาดการณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปีงบประมาณ 2563 สามารถน ามาวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการผลิต
บัณฑิตได้ ดังนี้ 
 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนนักศึกษา (คน) 190 380 570 760 760 
ประมาณการรายรับ (บาท) 3,680,000 6,981,600 10,694,496 14,048,766 14,174,492 
ประมาณการรายจ่าย (บาท) 2,843,737 6,007,012 9,517,542 13,405,185 14,161,691 
ประมาณการงบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 836,263 974,588 1,176,954 643,581 12,801 

 
2.7 ระบบการศึกษา : จัดการเรียนการสอนแบบระบบในชั้นเรียน 
   
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย : 

1) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 – 58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

2) มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   
  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา         
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
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3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มภาษา                                                   จ านวน 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                          จ านวน 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       จ านวน 

เทคโนโลยี และการจัดการ 
6 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                 จ านวน 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                    จ านวน                            30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          จ านวน 48 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาโท                                                  จ านวน       18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                      ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
     รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ก าหนดรหัสรายวิชาหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

    1) รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว   
   ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง      คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
   ตัวที่สามและสี่     หมายถึง  สาขาการปกครอง 

00 หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 
01 หมายถึง  กลุ่มวิชาการปกครอง 
02 หมายถึง  กลุม่วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
03 หมายถึง  กลุ่มวิชาบริหารองค์การ 
04 หมายถึง  กลุ่มวิชาการบริหารท้องถิ่น  

ตัวที่ห้า หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวที่หก  หมายถึง  หมวดวิชาหรือกลุ่มหรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา 
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3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
1 กลุ่มภาษา  จ านวน  15  หน่วยกิต 
ก. กลุ่มภาษาไทย                       จ านวน  3  หน่วยกิต 

1411101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 (Thai Language for Communication) 

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ           จ านวน 12  หน่วยกิต 
 1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ               จ านวน  6  หน่วยกิต  
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1        3(3-0-6) 

(Foundation English I) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        3(3-0-6) 

(Foundation English II)  
 

 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                         จ านวน   6  หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)              จ านวน   3  หน่วยกิต 
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 
 

  กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group )              จ านวน  3  หน่วยกิต   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง       3(3-0-6) 
    (English for Travel) 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ        3(3-0-6) 
             (English through Media)  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ      3(3-0-6) 
    (English for Career Preparation) 
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1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์     จ านวน       6  หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ    บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1406 111 ความสุขในชีวิต        3(3-0-6) 
     (Happiness in Life) 
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ        3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics) 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม       3(3-0-6) 
 (Philosophy in Life and Society) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต         3(3-0-6) 
 (Music and Life) 
2001 104 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์       3(3-0-6) 
 (Arts for Emotional Refinement) 
2100 101 มนุษย์กับการสื่อสาร         3(3-0-6) 
 (Man and Communication) 
 
 ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน    บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน        3(3-0-6) 

(ASEAN Culture) 
1441 100 มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 

(Man and Society) 
1443 200 กฎหมายกับสังคม        3(3-0-6) 

(Law and Society) 
2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง       3(3-0-6) 

(Arts and Culture Mekong Basin)  
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง    3(3-0-6) 
              (Important Laws in Daily Life for a Civilian) 
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1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม          บังคับเลือกไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 

(Health Care and Life Skills) 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 

(Physical Science and Daily) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต        3(3-0-6) 

(Environment and Life) 
 
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ      บังคับเลือก   3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
              (Information Technology and its Applications in Daily Life) 
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

(Entrepreneurship)  
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน        3(3-0-6) 
  (Financial Life Skills)  
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy)   
 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป       จ านวน    3  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาได้เรียน จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งจากกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มภาษา ดังนี้ 
ภาษาลาว 
1412 101 ภาษาลาว 1          3(2-2-5) 
    (Lao I)  
 
ภาษาเวียดนาม 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1         3(2-2-5) 

(Vietnamese I  
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ภาษาเขมร 
1414 101 ภาษาเขมร 1         3(2-2-5) 

 (Khmer I)  
 
ภาษาญี่ปุ่น 
1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1          3(2-2-5) 

(Japanese I)  
  
 ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6) 

(Man and Civilization) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 

(Thai Culture) 
1432102  วัฒนธรรมอีสาน  3(3-0-6) 

(Isan Culture) 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม        3(3-0-6) 
 (Social innovation) 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

(Demography in Daily life) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  3(3-0-6) 

(Contemporary Culture) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 

(Dynamics of Thai Society) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 

(Arts of Living) 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Media and Information Literacy) 
1447 104 โลกภาพยนตร์         3(3-0-6) 

(Movie Worlds) 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

(Man and Tourism) 
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1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน      3(3-0-6) 
     (Tourism Management in Asian Region) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ  3(3-0-6  

(Society and Health) 
  

ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์           3(3-0-6) 

(Science Magic and Toys) 
1100 114 คณิตศาสตร์เพ่ือความม่ันคงของชีวิต      3(3-0-6)  

(Mathematics for Stability in Life)      
1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21         3(3-0-6) 
     (Mathematics for Skill Development in the 21st century) 
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
     (Household Electrical Appliance in Daily Life) 
1100 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

(Radiation in Daily Life)   
1100 134 พลังงานและชีวิต            3(3-0-6) 

(Energy and Life) 
1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 

(Astronomy in Daily Life)     
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

(Science in Daily Life) 
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
     (Biodiversity and Climate Change) 
1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์        3(3-0-6) 
    (Life and Microorganisms) 
1100 151 พลังของการคิด            3(3-0-6) 

(Power of Thinking)  
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย)          3(2-2-5)   

(Physical Fitness Maintenance)   
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย            3(3-0-6) 

(Age - appropriate Health Care) 
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1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
(Drugs in Daily Life) 

1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 
(Herbs for Health and Beauty) 

1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น       3(3-0-6) 
(Life Skills and Adolescent Health)  

1903 102 พฤตกิรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ      3(3-0-6) 
(Sexual Behavior and Safe Sex)  

 
ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิตอล      3(3-0-6) 
(Digital Life Safety) 

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่       3(3-0-6) 
(Modern Business Management) 

1701 102 การจัดการชีวิต        3(3-0-6) 
(Life Management) 

1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ     3(3-0-6) 
              (Social Enterprise Management in International Context) 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  96      หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        จ านวน     30      หน่วยกิต 
2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์     3(3-0-6)  

(Introduction to Political Science)  
2300 102 การเมืองกับความสัมพันธ์ทางสังคม        3(3-0-6) 

(Politics and Social Relations) 
2300 103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 

(Skills in Social Inquiry) 
2300 106 มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

   (Dimensions of Politico-economic Relations)   
 

2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน       3(3-0-6) 
(Government Administrative System) 
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2300 413 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น         3(3-0-6) 
(Introduction to Research Methodology) 

2301 101 การเมืองและการปกครองของไทย        3(3-0-6) 
(Thai Politics and Government) 

2301 104 การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น       3(3-0-6) 
(Introduction to Local Government) 

2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   (Introduction to International Relations) 

2303 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   (Introduction to Public Administration)      

 
2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ     จ านวน 48      หน่วยกิต 

2300 308 โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน    3(3-0-6) 
   (Economic, Social and Political Structure of Isan)  

2300 309 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง       3(3-0-6) 
   (Constitution and Political Institutions) 

2300 310 หลักกฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6)       
              (Principles of Administrative Law for Political Scientists) 
2301 202 ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 

(Political Philosophy) 
2301 203 การเมืองไทยสมัยใหม่        3(3-0-6) 

(Modern Thai Politics) 
2301 204 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

(State, Civil Society and Public Policy) 
2301 205 ระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง     3(3-0-6) 

(Political Regime and Ideology) 
2301 206 การเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 

(Comparative Politics) 
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2301 301 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  3(3-0-6) 
   (Political Parties, Interest Groups, Pressure Groups and Social Movements) 

2301 302 ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 
(Political Theory) 

2301 312 การเมืองสหรัฐอเมริกา        3(3-0-6) 
(Politics of the United States) 

2301 313 การเมืองสหราชอาณาจักร       3(3-0-6) 
(Politics of the United Kingdom) 

2301 340 การเมืองเรื่องการพัฒนา       3(3-0-6) 
(Politics of Development) 

2301 401 การเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์      3(3-0-6) 
(Politics of Culture and Ethnicity) 

2301 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3(1-2-6) 
(Internship) 

2301 403 การกระจายอ านาจและการบริหารจัดการท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
              (Comparative Decentralization and Local Governance)  

 
2.3 กลุ่มวิชาโท                                                          ไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต 

   นักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรอ่ืนๆ ทั้งในคณะ
รัฐศาสตร์และนอกคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง จัดไว้ให้ ได้แก่ กลุ่มวิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง หรือกลุ่มวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือเลือกจากกลุ่มวิชาโทในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษานอกหลักสูตร โดยให้มีหน่วยกิตรวมในกลุ่มวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต    
   

  2.3.1 วิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง         ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต          
2300 311 การอ่านทางรัฐศาสตร์        3(3-0-6) 

(Reading in Political Science) 
2300 312 สังคมวิทยาการเมือง        3(3-0-6) 

(Political Sociology) 
2301 307 ภาษาและวาทกรรมทางการเมือง      3(3-0-6) 

(Language and Political Discourse) 
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2301 310 การเมืองของมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์      3(3-0-6) 
(Marxist and Neo-Marxist Politics) 

2301 324 ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
    (Democracy and Democratization in Comparative Perspectives)   

2301 325 เพศกับการเมือง        3(3-0-6) 
(Gender and Politics) 

2301 326 การเมืองเรื่องสวัสดิการและนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
    (Politics of Social Welfare and Public Policy)   

2301 331 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมผ่านภาพยนตร์     3(3-0-6) 
   (Political, Economic and Social Perspectives on Films) 

2301 334 การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง      3(3-0-6) 
(Politics and Political Communication) 

2301 404 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
(Environmental Politics) 

2301 405 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม       3(3-0-6) 
(Social Movements) 

2301 406 การบริหารจัดการเมือง  3(3-0-6)  
(Urban Governance) 

2301 407 การเมืองของความขัดแย้ง ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง                        3(3-0-6) 
    (Politics of Conflict, Violence and Non-violence) 

2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 
(Geopolitics) 

2301 409 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองเฉพาะ     3(3-0-6) 
   (Seminar in Specific Political Issues)  

2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 
(Politics and Human Rights) 

 
2.3.2 กลุ่มวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ          จ านวน      18    หน่วยกิต 

    ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่ต้องการเลือกวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องสอบผ่านวิชา 
2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Introduction to International 
Relations) สามารถเลือกกลุ่มวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองจัดไว้ให้ ดังต่อไปนี้  



24 
 

            

2.3.2.1 กลุ่มวิชาโทบังคับ             จ านวน     6    หน่วยกิต 
2302 102 องค์การระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

(International Organizations) 
2302 103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

(International Relations Theory) 
2.3.2.2 กลุ่มวิชาโทเลือก                                             ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 

2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 
(Geopolitics) 

2302 201 กระบวนการนโยบายต่างประเทศ      3(3-0-6) 
(Foreign Policy Process) 

2302 202 ภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ศึกษา        3(3-0-6) 
(Mainland Southeast Asian Studies) 

2302 203 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก  3(3-0-6)
    (Foreign Relations and Policies in East Asia)  
2302 204 นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   3(3-0-6) 

   (South Asian Foreign and Security Policies)  
2302 205 จีนในการเมืองโลก        3(3-0-6) 

(China in World Politics) 
2302 206 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 

(United States Foreign Policy) 
2302 207 รัฐ สังคม และนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยของอินเดีย    3(3-0-6) 

   (Contemporary State, Society and Foreign Policy of India)   
2302 208 สหภาพยุโรปศึกษา        3(3-0-6) 

(European Union Studies) 
2302 209 ชายแดนศึกษา         3(3-0-6) 

(Border Studies) 
2302 210 กฎหมายระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

(International Law) 
2302 211 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

(International Political Economy)  
2302 212 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

(Southeast Asia in World Politics) 
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2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 
(Politics and Human Rights)  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า     6        หน่วยกิต 

เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

            

  3.1.4 แผนการศึกษา 
 วิชาเอกการปกครอง 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

              (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
              (Foundation English I) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 2301 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
              (Introduction to Political Science) 

3(3-0-6) 

2300 103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์  
              (Skills in Social Inquiry) 

3(3-0-6) 

2300 106 มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
              (Dimensions of Politico-economic Relations) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 15 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
              (Foundation English II) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน  
              (Government Administrative System) 

3(3-0-6) 

2301 101 การเมืองและการปกครองของไทย   
              (Thai Politics and Government) 

3(3-0-6) 

2300 102 การเมืองกับความสัมพันธ์ทางสังคม  
              (Politics and Social Relations)  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 3(3-0-6) 

XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

เฉพาะ 2301 104  การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น 
               (Introduction to Local Government)  

3(3-0-6) 

2303 101  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
               (Introduction to Public Administration) 

3(3-0-6) 

2302 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
               (Introduction to International Relations)  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
เฉพาะ 2301 202  ปรัชญาการเมือง  

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

2301 204  รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ  
               (State, Civil Society and Public Policy)  

3(3-0-6) 

2301 205  ระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง 
               (Political Regime and Ideology) 

3(3-0-6) 

2301 203  การเมืองไทยสมัยใหม่ 
               (Modern Thai Politics)  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 2301 313 การเมืองสหราชอาณาจักร  

             (Politics of the United Kingdom)  
3(3-0-6) 

2301 206 การเมืองเปรียบเทียบ        
(Comparative Politics) 

3(3-0-6) 

2301 340 การเมืองเรื่องการพัฒนา 
              (Politics of Development) 

3(3-0-6) 

2300 309 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  
              (Constitution and Political Institutions) 

3(3-0-6) 

2301 312 การเมืองสหรัฐอเมริกา  
              (Politics of the United States) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX วิชาโท 1 3(3-0-6) 
รวม (Total) 18 

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 
 
 
 
 
 

2300 308 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน   
             (Economic, Social and Political Structure of Isan) 

3(3-0-6) 

2301 301 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม  
              (Political Parties, Interest Groups, Pressure Groups and 
Social  Movements) 

3(3-0-6) 

2300 310 หลักกฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6)       
              (Principles of Administrative Law for Political Scientists)  

3(3-0-6) 

2301 302  ทฤษฎีการเมือง 
               (Political Theory) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX วิชาโท 2 3(3-0-6) 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 2300 413  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  

               (Introduction to Research Methodology) 
3(3-0-6) 

2301 401  การเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์  
               (Politics of Culture and Ethnicity) 

3(3-0-6) 

2301 402  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
               (Internship) 

3(1-2-6) 

XXXX XXX วิชาโท 3 3(3-0-6) 
XXXX XXX วิชาโท 4 3(3-0-6) 

เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
รวม (Total) 18 

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 2301 403 การกระจายอ านาจและการบริหารจัดการท้องถิ่นเปรียบเทียบ     

              (Comparative Decentralization and Local Governance) 
3(3-0-6) 

XXXX XXX วิชาโท 5 3(3-0-6) 
XXXX XXX วิชาโท 6 3(3-0-6) 

รวม (Total) 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
        ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มภาษา       
ก. กลุ่มภาษาไทย       

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
(Thai Language for Communication) 

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
 ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
แสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
  Language and communication and thoughts; art of using Thai language;  text 
analysis;  writing to express ideas;  report writing 
 

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
    1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ     

1421  102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 (Foundation English I) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       :  ไม่มี 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน          :  ไม่มี 

 การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นๆ และชัดเจน สื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่ 
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่ และสิ่งของ 
 Comprehending short and clear spoken and written English;  using simple  
English to communicate about oneself, people, places and things 
 
1421  103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        3(3-0-6) 
 (Foundation English II)     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารด้วยภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และอาชีพต่าง ๆ 
Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 

communicate about daily life and career-related topics 
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 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                          6  หน่วยกิต    
  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)               3  หน่วยกิต    
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
 การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าในบริบทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in humanities and social science 
contexts 
 
  กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group )                 3  หน่วยกิต   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง       3(3-0-6) 

(English for Travel) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ

หน้าในบริบทการเดินทาง 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ        3(3-0-6) 

(English through Media) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนในระดับ

ย่อหน้าจากสื่อที่เลือกสรร 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on selected media 
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1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6) 

(English for Career Preparation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ

หน้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
 

 2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ   

1406111 ความสุขในชีวิต        3(3-0-6) 
 (Happiness in Life) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
 มโนทัศน์และขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตที่มีความสุขในอดีต

และปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุข  
ในสังคมตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างความสุขในชีวิต 
การดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมของความสุข กิจกรรมยามว่างและงานอดิเรก การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ การแก้ปัญหาส่วนบุคคล การจัดการชีวิตให้มีความสุข การวางแผนชีวิต ความสมดุลระหว่าง          
กิจส่วนตัวกับกิจของสังคม 

 Concepts and scope of happiness ;  dimensions of happiness ;  life and meanings ; 
happy life in the past and the present, change of happiness worldviews in the Western 
society, change of happiness worldviews in Eastern society ; happiness in the context of 
socio-cultural diversity ;   how to be happy ;  health care ;  arrangement of happy 
environments, leisure and hobbies ;  mental health reinforcement ;  resolutions for individual 
problems ;  life management for happiness, planning life ;  balance between individual and 
social affairs   
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1431101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ        3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี       

 สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ประเภทของศิลปะ สุนทรียภาพ      
ในทัศนศิลป์ สุนทรียภาพในศิลปะการแสดง สุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในคีตศิลป์ตะวันตก   
สุนทรียภาพในคีตศิลป์ไทยร่วมสมัย       
 Aesthetics in natural object;  aesthetics in man-made object;  aesthetics in art; 
forms of art;  aesthetics in visual art;  aesthetics in performing art;  aesthetics in literary 
works;  aesthetics in western music;  aesthetics in Thai contemporary mu 
 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม       3(3-0-6) 
 (Philosophy in Life and Society) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญา ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ 

จริยศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยกับมุมมองของศาสนาต่างๆ  
 Definition, characteristics, and scope of philosophy;  important issues in 

metaphysics, epistemology, ethics;  Thai philosophy with different religious perspectives   
 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้าง

เหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์บทความ 
 Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  

assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading of articles 
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1435 100 ดนตรีกับชีวิต         3(3-0-6) 
 (Music and Life) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 องค์ประกอบของดนตรีและความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ ตลอดจนจุดมุ่งหมายและหน้าที่

ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม 
 The elements of music;  human and music;  functions of music in livelihood and 

society 
 
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์       3(3-0-6) 
 (Arts for Emotional Refinement) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความหมายของศิลปะ สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ลักษณะของศิลปะแขนงต่างๆ วิธีการประยุกต์ใช้

ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์  
 Meanings of art;  artistic aesthetics;  characteristics art forms;  applications of arts 

for emotional refinement;  creative art activities for emotional refinement 
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 (Man and Communication)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือ   

ในการสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร หน้าที่และบทบาทของการสื่อสาร      
ในสังคมสมัยใหม่ การสืบค้นสารสนเทศ และการน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

 Importance and need for communication;  processes, elements, forms and tools of 
human communication;  psychology and contexts of communication;  functions and roles of 
communication in modern society;  search of information;  utilization of information for 
communicative purposes 
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ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน        3(3-0-6) 
 (ASEAN Culture) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและ           
จีนต่อกลุ่มคนในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อชุมชนอาเซียน 
อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 

 ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present; 
adoption of Indian and Chinese cultures;  influences of Chinese and Indian cultures on 
ASEAN peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN 
societies;  Post World War II changes;  establishment of ASEAN;  social and cultural diversities;  
traditional livelihood and wisdom;  ASEAN after Cold War 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 

(Man and Society) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิและ

หน้าที่พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก 
 Introduction to Sociology;  consumerism and globalization;  gender;  law;  civil 

rights;  nationalism;  governance;  Thai society and the world 
 
1443 200 กฎหมายกับสังคม        3(3-0-6) 
 (Law and Society) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
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 แนวความคิดเบื้องต้น ทฤษฎีทางด้านกฎหมายกับสังคม สิทธิ กระบวนการจัดท ากฎหมาย องค์กร
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในสังคม 

 Basic concepts and theories of Law and society;  Rights;  law making process;            
the organizations of law;  law and social control;  law and social change;  analysis of law and 
law enforcement 

 
2001 004 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง       3(3-0-6) 
 (Arts and CultureMekong Basin) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความหมายและคุณค่าของศิลปะ งานช่าง ภูมิปัญญากับบริบททางสังคม วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง            

นิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุวรรณภูมิ พัฒนาการทางสังคมด้านประวัติศาสตร์ เครือญาติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถิ่นไทย วิถีชีวิตผู้คน เอกลักษณ์ คติความเชื่อ  

 Meaning and value of art, crafts, wisdom;  Mekong socio-cultural contexts;  
Landscape ecological culture;  Ancient history case suvarnabhumi;  The development of 
social history;  Relatives of art and culture;  Art vernacular Thailand;  Ways of life;  identities; 
belief 

   
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง      3(3-0-6) 

(Important Laws in Daily Life for a Civilian) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายว่าด้วย 

นิติกรรม กฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว เอกเทศสัญญาในชีวิตประจ าวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง       
การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย 

Introduction to law;  legal systems;  law on person, rights;  law on juristic acts,           
law on things and property;  law on obligations;  law on wrongful acts;  law on family; 
specific contracts in daily life;  criminal law;  constitutional law and administrative law; 
dispute resolution and Thai justice system 
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3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ     
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม     

1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต      3(3-0-6) 
 (Health care and Life Skills) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพบุคคล การออกก าลังกาย 

อารมณ์และการจัดการอารมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยทางเพศและ           
การป้องกันภัยทางเพศ ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิต พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย การใช้ยาในชีวิต     
ประจ าวัน การบริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความร้อนและพลังงานของร่างกาย วิทยาศาสตร์ของ
การมีความสุขในชีวิต  

 Health and health problems in Thai society;  health care and health promotion; 
exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease, sexual danger and prevention;  important life skill for living;  behavior of drug 
consumption in Thai society;  drug consumption;  food consumption for health;  food safety; 
heat and body energy, sciences of happiness in life 
 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต        3(3-0-6) 
 (Environment and Life) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม การสืบค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน สภาวะโลกร้อน         
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงงาน                
จิตอาสาสร้างส านึกสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 

 Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy andsustainable energy;  pollutants and hazardous waste in life;  climate 
change;  environmentalmanagement and sustainable development;  roles of youth in 
environmental management, environmentalvolunteer project and activities 
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1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 (Physical Science and Daily Life) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ของโลก 

ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พลังงานกับชีวิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคตเคมีในชีวิตประจ าวัน โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก เคมีอาหาร ชั้นบรรยากาศของโลก และมลพิษ
ทางอากาศ การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย  

 Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth 
science;  physical phenomena and the usage in daily life;  energy and life;  science and 
technology for future earth’s atmosphere and air pollution;  the world of polymers and 
plastics, preventing and manipulating the common hazardous wastes 
 

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 (Information Technology and its Applications in Daily Life) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์    

ใช้สารสนเทศท่ีมีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายและ
จริยธรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 Concepts and trends of data and information;  information management process; 
information applications benefiting daily life and society;  security;  information usage 
conforming to laws and ethics;  Internet and basic computer networks 
 
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
     (Entrepreneurship) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
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 ความรู้เบื้องต้นในการท าธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การท าแผนธุรกิจ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การวางแผน                 
ด้านการเงิน การจัดท าบัญชีเบื้องต้น การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง และท าธุรกิจอย่างพอเพียง                                              

 Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business plan;         
e-commerce;  on-line marketing;  business establishment;  business analysis;  business 
management;  financial planning;  fundamental accounting;  self-analysis;  and sufficiency 
base business operation 

 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน       3(3-0-6) 
    (Financial Life Skills) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการ
หนี้สิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวางแผนภาษี การวางแผน
เพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 

 Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and career 
development;  debt management, investment planning, insurance planning,                      
risk management, tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal 
life  
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy)   

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐกับ

การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้
บริบทเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Principles and concept of Sufficiency Economy;  globalization and Sufficiency 
Economy;  roles of government in development according to Sufficiency Economy guideline; 
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way of life;  the application of Sufficiency Economy;  knowledge management;  human 
resource development;  Sufficiency Economy and  Buddhist Economics;  production and 
distribution of products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context; 
sustainable development 
 

 4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป      
            ก. กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
ภาษาลาว   
1412 101 ภาษาลาว 1          3(2-2-5) 

(Lao I)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า  

Lao for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences; 
learning a minimum of 300 vocabulary words  
 
ภาษาเวียดนาม 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1        3(2-2-5) 

 (Vietnamese I)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออก

เสียงภาษาเวียดนามส าเนียงฮานอยตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและ
การพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐานด้วยอักษร  
ก๊วกหงือ(QuocNgu) และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 

Vietnamese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
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range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences using 
QuocNgu;  learning a minimum of 300 vocabulary words 

 
ภาษาเขมร 
1414 101 ภาษาเขมร 1         3(2-2-5) 

(Khmer I)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 

Khmer for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets; reading and writing simple sentences; 
learning a minimum of 300 vocabulary words 
 
ภาษาญี่ปุ่น 

1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)       3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  การเขียนตัวอักษร 2 ประเภท คือ ฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ
(Katakana) การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 

Japanese for beginners; listening, speaking, reading, and writingskills; basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing2 types of characterincluding Hiragana, and Katakana;  reading and 
writing simple sentences;  learning a minimum of 300 vocabularywords 
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ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม        3(3-0-6) 
     (Man and Civilization)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความหมายของอารยธรรม พัฒนาการส าคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพื้นที่และช่วงเวลา

ต่างๆ สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน และ
อินเดีย การสร้างระบบการเมืองแบบจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อโลก
ตะวันออก การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคจักรวรรดินิยมตก   
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย  

 Definition of ‘Civilization’;  important developments of major civilizations in 
different geographical areas and periods;  natural environments and human settlements in 
Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Roman, China, and India;  the rise of 
the empire political system, religions and civilizations;  influences of Western civilizations on 
the Eastern world;  exchanges and interactions between western and eastern civilizations;  
Age of Western Imperialism;  changes in the contemporary world 

 
1432 101 วัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
     (Thai Culture) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกภูมิปัญญาของไทย  

หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 Development of Thai society and culture;  analytical tools from Thai intellectual 

heritage;  selected topics of interes trelated to alternative solutions amidstsocial, economic, 
and cultural changes 
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1432 102 วัฒนธรรมอีสาน         3(3-0-6) 
(Isan Culture) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน กลุ่มคน     

ในภาคอีสาน สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมร
โบราณ สมัยล้านช้าง สมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปกรรมภาคอีสานศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน  
เศรษฐกิจภาคอีสานอาหารการกินของคนอีสานศิลปะการแสดงอีสาน การแต่งกายของคนอีสาน 

 Geography and regional characteristics of Isan;  peoples in Isan;  Isan society and 
culture in Prehistoric times;  Dvaravati period, Isan during the times of the ancient Khmer’s 
influence, Lan xang period, Rattanakosin period;  art of Isan;  religions and beliefs of Isan 
people;  Isan economy, food consumption of Isan people;  performing arts of Isan, 
traditional dress of Isan  

 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม        3(3-0-6) 

(Social Innovation) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
ความเข้าใจปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม กิจการเพ่ือสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคม การสร้างนวัตกรรม

ทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน การเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม การเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 
การสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย  

 Understanding of social problems; social development;  social enterprise;  social 
innovation;  strengthening community enterprise;  change agent;  creating added value to 
products;  building collaboration;  networking 
 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
     (Demography in Daily life) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
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 ทฤษฎีที่ส าคัญทางประชากรศาสตร์ แหล่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส ามะโนประชากร 
องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น ผู้สูงอายุ นโยบายด้าน
ประชากรศาสตร์  ปัญหาประชากรในปัจจุบัน    

 The demographic theory;  population data source; census;  demographic 
composition;  fertility;  mortality;  migration; elderly people; population policy;  current 
population issues  
 
1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย        3(3-0-6) 

(Contemporary Culture) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการท าความเข้าใจวัฒนธรรม         

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเรื่อง 
ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมบริโภค สื่อ เพศวิถี 

 Concepts of culture;  misunderstanding on cultural perspectives;  cultural changes;  
analysis of contemporary cultural phenomena and cultural relationships concerning issues 
such as traditions, religions, beliefs, nation, ethnicity, popular culture; consumer culture;  
media;  sexuality 
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 

(Dynamics of Thai Society) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย 

พลวัตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2540, วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และยูโร
โซน, นโยบายประชานิยม, พลวัตการเมืองไทย, ชาตินิยม, รัฐประหาร,การเมืองประชานิยม, พลวัตสังคมไทย, 
การท้องในวัยเรียน และการอยู่ก่อนแต่งของนักศึกษา, เพศวิถี, ศัลยกรรม, พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย,     
การแต่งกาย, การคลั่งดารา นักร้องเกาหลี, โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีต่างๆ  

 Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society 
and culture; dynamics of Thai economics;  Thai economic crisis in 1997 : hamburger and 
Eurozone crisis : populism economy : dynamics of Thai politics;  nationalism : coup d’état:  
populism politics : dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation : gender : plastic 
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surgery : and dynamics of Thai culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and 
technology 
 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต        3(3-0-6) 

(Arts of living) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 การส ารวจตัวเอง รู้จักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล  ความเข้าใจ          

ในชีวิต ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทสังคม กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 Self exploration;  knowing yourself through others’ perspectives;  logical analysis;  
understanding of life;  communication;  roles and responsibilities to the family and society;  
personality;  development and social etiquette;  efficient and happy work process 
 
1447103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ       3(3-0-6) 

(Media and Information Literacy) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไมมี่ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ

องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษ     
ต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

 Importance of media literacy in the context of information-driven society;  impacts 
of media;  skills and components of media analysis;  principles and access of information; 
avoidance of media with negative impacts on self and society 

 
1447 104 โลกภาพยนตร์        3(3-0-6) 
 (Movie Worlds) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ บทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ ประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของ

ภาพยนตร์องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การวิจารณ์ หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ที่
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและสังคม 



46 
 

            

 Definitions;  roles and functions of films;  genre, style, history, develop film; 
elements of film creation;  film criticism;  principles of aesthetic evaluation in films effects of 
life and society 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

(Man and Tourism)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 เหตุผลที่มนุษย์ต้องเดินทางท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สถานที่และการจัดการ

การท่องเที่ยว ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของมนุษย์ ผลกระทบและกรณีศึกษา         
การท่องเที่ยว 

 Reasons for man travelling;  benefits of tourism;  tourist destinations and tourism 
management;  characteristics of a good tourist;  being a good host;  impact and case studies 
of tourism 

 
1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Tourism Management in ASEAN Region) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 บทบาท ความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้น  แนวโน้มของการจัด             

การท่องเที่ยวในอาเซียน และกรณีศึกษา  
 Roles and importance of tourism management;  impacts;  trend of tourism 

management in ASEAN and case studies 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ        3(3-0-6) 

(Society and Health) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพของประชาชน โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดและแนวทางการจัดการ
ด้านสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันไปตามบริบทของความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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 Social factors related to health status, scio-economic, cultural, political structure 
and environment which impacted on health status and behavior, concepts and practices 
about health and health service system in difference context of culture, belief, value,          
socio-economic system  

 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 

1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์               3(3-0-6) 
(Science Magic and Toys) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
กลวิทยาศาสตร์และของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน หลักการการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ 

เคมี และชีวภาพ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาไทยและอาเซียน  การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในการแสดงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
 Science magic and scientific toys in daily life;  principles of physical, chemical and 
biological changes;  scientific toys from Thai and Asian wisdoms;  applying science principles 
in demonstrating scientific toys 

 
1100 114 คณิตศาสตร์เพื่อความม่ันคงของชีวิต      3(3-0-6)  

  (Mathematics for Stability of Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์และสถิติ 

พ้ืนฐานการวางแผนทางการเงิน ตัวแบบคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ Mathematics in daily life;  reasonable 
     decisions based on Mathematics and Statistics;  fundamental financial planning;  
business mathematical modellings 

 
1100 115 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21               3(3-0-6) 

 (Mathematics for Skill Development of in the 21st century) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
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 บทบาทของคณิตศาสตร์  ทักษะชีวิต วินัยและการพัฒนาตนเอง อุปนิสัยของผู้ประสบความส าเร็จ  
การตั้งเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย คณิตศาสตร์กับการจัดการในชีวิต การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

Roles of mathematics;  life skills;  self-discipline and development; habits of 
successful people, setting goals, success, indicators;  mathematics and life management;  
applying mathematics for skill development   
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
        (Household Electrical Appliance in Daily Life)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
  แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หลักการ ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด  
                Electrical sources;  basic principles of electricity and electric circuits;  principles, 
theories and applications;  energy saving household appliances;  safety and energy saving 

 
1100 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
 (Radiation in Everyday Life)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
ชนิดและแหล่งก าเนิดของรังสี  รังสีในสิ่งแวดล้อม  ปริมาณรังสี  ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต มาตรฐาน 

ความปลอดภัยสากลส าหรับการป้องกันรังสี การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
และการผลิตพลังงาน  กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี  

Types  and radiation sources;  environmental radiation;  radiation dose;  biological 
effect of radiation;  international safety standards for radiation protection;  radiation  
application in industries, medicals, agricultures and power plants;  case studies of radiation 
protection  in radiation accidents 
 
1100 151 พลังของการคิด               3(3-0-6) 

    (Power of Thinking) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
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พลังของการคิดและการน าไปใช้ประโยชน์  จิตตปัญญาศึกษา  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การคิดอย่างแบบองค์รวม  การคิดวิเคราะห์  โครงงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

Power of thinking and benefits;  contemplative education;  creativity and 
innovative;  system thinking;  critical thinking;  mini-project, report writing, and presentation 

 

 

 
1100 135 ดาราศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน                3(3-0-6) 

(Power of Thinking) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี         
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

    ประวัติดาราศาสตร์ โลก การบอกต าแหน่งดาว การเคลื่อนที่ประจ าวัน เวลาทางดาราศาสตร์ การดู
ดาว แผนที่ดาว ระบบสุริยะ อุปราคา ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาตและฝนดาวตก (ผีพุ่งไต้) เหตุการณ์
และความเชื่อ ทางดาราศาสตร์  

    History of astronomy;  earth;  position of stars;  diurnal motion;  astronomical time;  
star gazing;  star map; solar system;  eclipses;  asteroids;  comets;  meteorite and shooting 
stars;  astronomical events and belief 

 
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

(Sciences in Daily Life) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ลักษณะส าคัญของวิทยาศาสตร์ ประเภทของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ สารเคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

Important characteristics of science; types of science;  scientific methods;  science 
attitude;  development of science;  types and reliability of scientific data;  effects of 
biosciences and biotechnology, chemicals, computer and technology on human life;  
understanding of natural phenomena by science knowledge   

 
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            3(3-0-6) 
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 (Biodiversity and Climate Change) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
  เหตุปัจจัยและสถานการณ์ที่เป็นหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระบบนิเวศบนบก น้ าจืด                
น้ าทะเล ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก การสูญพันธุ์  การกลายพันธุ์  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่   
ผลต่อการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติ และนานาชาติ 
 Causes and present evidences of climate change, causes;  present evidences;  effects 
on local, regional and global biodiversity including terrestrial, fresh water and marine 
ecosystems, biological extinction and mutation, epidemic;  emerging diseases, effects on 
food  and agricultural produce, solutional approaches at personal, local and international 
levels 

 
1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์        3(3-0-6) 
 (Life and Microorganisms) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจุลินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะและโครงสร้างของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  
ราในชีวิตประจ าวัน ยาปฏิชีวนะจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
พิษจากจุลินทรีย์และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์กับการเกษตร จุลินทรีย์ก่อโรคและอาวุธชีวภาพ จุลินทรีย์กับ
พลังงาน จุลินทรีย์กับคุณภาพน้ า จุลินทรีย์บ าบัดของเสีย จุลินทรีย์ตัดต่อพันธุกรรม การน าจุลินทรีย์มาใช้
ประโยชน์  

Basic knowledge about microorganisms in daily life;  characteristics and structures 
of microorganisms in nature;  fungi in daily life;  antibiotics based on  microorganisms;  
microorganisms related to food and drink industries;  poisons from microorganisms and food 
prevention;  microorganisms for agriculture;  pathogens;  microorganisms related energy and 
water;  microorganisms for waste treatments, genetically modified microorganisms;  
utilization of microorganisms 

 
1100 134 พลังงานและชีวิต               3(3-0-6) 

(Energy and Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต รูปแบบของพลังงาน 

พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ผลกระทบของการใช้พลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   

 Basic knowledge of energy;  relationship between energy and living;  forms of 
energy, electrical energy, renewable energy, alternative energy;  effects of energy 
consumption;  energy conservation;  uses of energy intelligently and safely 
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย       3(2-2-5)   

(Physical Fitness Maintenance) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ความหมาย  ขอบข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย  การประเมิน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การเล่น
กีฬาประเภทบุคคล  และประเภททีม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา การน า
ความรู้เรื่องสมรรถภาพทางกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Definition, scope, basic knowledge of physical fitness;  enhancement of physical 
fitness;  evaluation and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  individual 
and team sports;  prevention of injuries from exercising for health and sports;  applying 
knowledge of physical fitness in daily life   

 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย       3(3-0-6) 

(Age - appropriate Health Care)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

บทน าการดูแลสุขภาพตามเพศและวัย  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ  การก าหนดเพศทารกและการก าเนิดทารก พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงอายุได้แก่ มารดาขณะตั้งครรภ์ ทารก มารดาหลังคลอด  
เด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง และวัยสูงอายุ การให้วัคซีน โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และ 
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย ภาวการณ์มี
บุตรยากและวิธีพิเศษส าหรับการแก้ปัญหา จิตวิทยาพัฒนาการ 

Introduction to age-appropriated health care;  anatomy and physiology of human 
reproductive system;  fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal developments 
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and defects, physiological changes and health care for pregnancy, new born and mother, 
pre-school, school ages, adolescents, adults, golden age and the elderly;  vaccination;  
sexually transmitted diseases and prevention;  family planning and birth control;  common 
genetic disorders;  infertility and treatments; developmental psychology 

 

 

 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 

(Drugs in Daily Life) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รูปแบบยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย เทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศ
สิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ ยาสามัญประจ าบ้าน  สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ                    
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ
ความงาม เวชส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอาหารเพ่ือสุขภาพ 

Behaviors of drug consumption inThai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores and quality drug 
stores;  nonprescription drugs;  herbs in daily life, herbs in primary health care and in list of 
herbal medicinal products;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  
drugs for skin diseases;  birth control drugs;  herbs and products for health and beauty;  
cosmeceuticals and health supplement products;  foods for health 

 
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 

(Herbs for Health and Beauty)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ประเภทและลักษณะของเครื่องส าอางชนิดต่างๆ ประโยชน์และโทษของเครื่องส าอางที่ผลิตจาก
สารเคมีและสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม สิวและผลิตภัณฑ์รักษาสิว อาหารเสริมสุขภาพและสปา 
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เครื่องส าอางที่ใช้ในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลเส้นผม ผลไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางอย่างไม่
ถูกต้อง การเลือกใช้เครื่องส าอาง  การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี 

Types and characteristics of various cosmetic products advantages and  
disadvantages of chemicals and herbal extracts in health and beauty products acne and 
acne treatment products dietary supplement products and spa, oral care products, hair care 
products  adverse  effects associated with misuse of cosmetics selection and storage of 
cosmetic products 

 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น       3(3-0-6) 

(Life Skills and Adolescent Health) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ธรรมชาติการเจริญเติบโตของวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น การส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน การดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นและทักษะชีวิต
ส าคัญที่จ าเป็นเพ่ือด ารงชีวิตของวัยรุ่น 

Nature of adolescent growth;  adolescent development;  vpromotion of 
adolescent development;  health problem;  guideline for protection;  self - health care of 
adolescence and important life skill for adolescent living 

 
1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ     3(3-0-6) 

(Behavior and Safety Sex)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความรักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศ            
ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เก่ียวข้องทางเพศ  

Gender role and sexual behavior;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease;  love and partner selection gender disorder  homosexuality science and art of 
appropriate practice of sexual happiness;  sexual danger and prevention sexual 
communication and sexual related laws 

 
ข. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
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1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
(Life Safety in a Digital Age) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล การเล่นเกม การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด ความรู้ในโลกดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์และการรักษา 

 Living a digital age;  game playing, safe and smart game playing;  digital knowledge 
for life-long learning;  edutainment;  safety in a digital age;  computer-induced health 
problems and treatments 
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่       3(3-0-6) 
 (Modern Business Management) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการจัดการสมัยใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ประเภท

องค์การธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งองค์การธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินทุนและเอกสารทางการเงิน การบริหารงาน
กิจกรรมธุรกิจขององค์การ ด้านการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การเงินและ    
การบัญชี อิทธิพลสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 Concepts and modern managerial practices for business application;  forms of 
business ownership;  sources of fundsand financial documents;  business activities operations 
such as management;  marketing; human resource management;  operation;  finance and 
accounting;  influences of business environment and business strategies for business decision 
making 
 
1701 102 การจัดการชีวิต        3(3-0-6) 

(Life Management)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

 การจัดการชีวิต การจัดการความม่ันคงในชีวิต การสร้างสมดุลชีวิต การใช้ชีวิตในสังคม 
การจัดการเพศสัมพันธ์ การใช้หลักศาสนาในการจัดการชีวิต และการเป็นผู้น า 
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    Life management;  life security : financial management and investment, 
lifebalancing, life in a society, sexual relation management, Religion for life, leadership 
 
 
 
 
 
 
1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ               3(3-0-6) 

 (Social Enterprise Management in International Context) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ความหมายและแนวคิดการท าธุรกิจเพ่ือสังคมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการธุรกิจ  

ในบริบทนานาชาติ ด้านการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และการจัดการระบบข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจแต่ละด้านเชื่อมโยงกับการท าประโยชน์เพื่อสังคมและควารับผิดชอบ
ต่อสังคม การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

 Meaning and concept of social enterprise;  fundamental of business and business 
management in international context, including production, marketing, human resource, 
finance, and information system managements;  social responsibility;  business management 
in each functions for social benefit and responsibility; evaluating social impact, building 
sustainability relationship between business and society 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  30  หน่วยกิต 

2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
(Introduction to Political Science) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน     :  ไม่มี 

 พัฒนาการของการศึกษาการเมือง ความหมายของการเมืองในรัฐศาสตร์ทั้งแคบและกว้าง รูปแบบ
ของรัฐ ระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนกับสถาบันการปกครอง แนวทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ ระบบการเมือง พฤติกรรมและกระบวนการทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงทางการเมือง ผลผลิตและสมรรถนะของระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม 
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ขบวนการทางสังคมและประชาสังคม นโยบายสาธารณะกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือการจัดการภาครัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Developments in the study of politics;  narrow and broad meanings of politics in 
political science;  forms of state;  regimes;  constitutions, public law and governmental 
institutions;  structural-functional theory;  political system;  political behavior and processes, 
political culture, political conflict and violence, outputs and capacity of political system; 
state-society relations, social movements and civil society;  public policy and public 
administration or public management;  international relations 
2300 102 การเมืองกับความสัมพันธ์ทางสังคม      3(3-0-6) 

   (Politics and Social Relations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน      : ไม่มี 

     ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของคนหรือกลุ่มคน การกล่อมเกลาทาง
การเมืองในความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือภายในครอบครัว กลุ่มอ้างอิง กลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา เครือข่าย
ทางสังคม ชนชั้นทางสังคม สื่อมวลชน สถานศึกษาและที่ท างาน กลุ่มและพรรคที่มีลักษณะการเมือง           
ผู้ใช้อ านาจการปกครองและเศรษฐกิจ 
      Social relations and their effects on political behavior of individuals or groups; 
political socialization with or within families;  reference groups;  ethnic and religious groups;  
social networks;  social classes;  mass media;  schools and workplace;  groups and parties of      
a political nature;  governmental and economic power holders 

 
2300 103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Skills in Social Inquiry)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
พ้ืนฐานการค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดและแหล่งต่างๆ การอ้างอิง เทคนิคการอ่านและการคิด  

ในรูปแบบต่างๆ ทักษะการเขียนหลากหลายรูปแบบ การเขียนเชิงถกเถียง การเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิง
เปรียบเทียบ การเขียนเชิงพรรณนา และการเขียนเชิงบรรยาย การน าเสนองาน 

Basic inquiry skills in library and other sources; referencing;  reading and thinking 
techniques;  various types of writing, argumentative, analytical, comparative, descriptive, 
narrative;  making presentation 
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2300 106 มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
   (Dimensions of Politico-economic Relations)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์การเมืองในด้าน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค การผลิต การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบาย
ของรัฐด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง                   
ในชีวิตประจ าวัน 

Concepts and theories of micro and macroeconomics, and political economy, in 
the areas of consumer behavior, production, saving, public and private investment, national 
income, state economic policy, international trade, economic growth, political economy in 
daily life 
 
2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน       3(3-0-6) 

(Government Administrative System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
หลักท่ัวไปของกฎหมายและกฎหมายมหาชนที่มีความสัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ หลักการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร 
ตุลาการ และองค์กรอิสระ แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ในประเทศไทย 

General principles of law and public law related to political science and public 
administration;  separation of powers, constitutional law, relations between legislative, 
executive and judicial branches;  independent organizations, concept of rules and regulations 
for public administration;  regulations for public administration in Thailand  
 
2300 413 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น       3(3-0-6) 

(Introduction to Research Methodology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
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วิธีการหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ ประเภท และกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การก าหนดประเด็นปัญหา               
การตั้งสมมุติฐานและตัวแปรการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย  

Epistemology and ontology in social science research;  types of research and 
research process;  quantitative and qualitative research design in political science and public 
administration;  problem identification, formulating hypotheses and variables;  data 
collection;  data analysis and reporting results 

 
 
 

2301 101 การเมืองและการปกครองของไทย        3(3-0-6) 
(Thai Politics and Government)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
สถาบันและกระบวนการการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การเมืองไทย วิเคราะห์การเมืองและ

พฤติกรรมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันพระกษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล 
กองทัพ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการ การปกครองท้องถิ่น สิทธิการเข้าถึงการบริการของรัฐ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย 

Political institutions and processes in Thailand;  Thai political history;         
 analysis of politics and political behaviors;  roles of Thai political institutions;  the monarchy; 
the cabinet;  the parliament;  the judiciary;  the military;  political parties;  elections; 
administration;  local government;  right of access to state services and public participation in 
policy process 
 
2301 104 การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น   3(3-0-6) 

(Introduction to Local Government)           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
แนวคิด ทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค กระบวนการทางการปกครองท้องถิ่น          
เชิงกฎหมายและสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น ลักษณะการปกครองท้องถิ่นไทย
และปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย ข้อเสนอการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทย 
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Concepts and theories of local government in a democratic system;  development 
of local government from the past to the present;  local and regional government;  legal and 
institutional processes of local government;  relations between central government and local 
government;  features of Thai local government and problems in Thai local government; 
proposals for Thai local government reform 
 
 
 
 
 
2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

(Introduction to International Relations)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวแสดงและโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ กฎหมาย
และองค์การระหว่างประเทศ เครื่องมือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร่วมสมัย 

Concepts and theories of international relations;  analysis of international relations; 
actors and structure in international relations;  solutions for international disputes; 
international law and organizations; tools in international relations;  contemporary 
international relations issues 
 
2303 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 

(Introduction to Public Administration) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
พัฒนาการและแนวคิดหลักทางรัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายและแนวทางการศึกษารัฐประศาสน

ศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืนๆ การเมือง      
ในองค์การ ทฤษฎีองค์การสาธารณะ นโยบายสาธารณะ หลักและเทคนิคการบริหาร กฎหมายมหาชน การคลัง
สาธารณะ การจัดการภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ และความเป็นวิชาชีพในรัฐประศาสนศาสตร์ 
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Development and concepts of public administration;  scope and approaches to 
the study of public administration;  characteristics of public sector;  relations between public 
administration and other fields;  politics in organizations;  public organization theory;                 
public policy;  management principles and techniques;  public law;  public finance;  public 
management;  reform of government bureaucracy;  professionalism in public administration 
 
 
 
 
 
 

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                      จ านวน       48      หน่วยกิต 
 วิชาเอกการปกครอง 

2300 308 โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน         3(3-0-6) 
(Economic, Social and Political Structure of Isan) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
แนวคิดภูมิภาคนิยมอีสาน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมอีสาน การเปลี่ยนแปลง

ของนโยบายรัฐไทยที่มีผลกระทบต่ออีสานตั้งแต่ยุครวมศูนย์อ านาจรัฐสู่ส่วนกลาง สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
สงครามเย็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของประชาสังคมกับการ
พัฒนาประชาธิปไตยของอีสาน 

Isan regionalism;  Isan history, economy, culture, and society;  the impacts of 
policy changes of Thai state on Isan;  state centralization era, Field Marshal Phibun 
Government, Cold War, national economic and social development plans up to present;  
civil society movement and democratic development in Isan 
 
2300 309 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง       3(3-0-6) 

(Constitution and Political Institutions) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมมี่ 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
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พัฒนาการ ขบวนการ และแนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับ
สถาบันการเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา 

Development, movements and ideas on constitutionalism;  the relationships 
between constitution and political institutions;  forms of constitutions and political 
institutions in Western countries;  problems of constitutions and political institutions in 
developing countries 
 
 
 
 
 
 
2300 310 หลักกฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 

(Principles of Administrative Law for Political Scientists)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101หลักรัฐศาสตร์ 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง 

หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของ    
ฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง หลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการ              
ปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการ การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของ         
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 

Meanings and general characteristics of administration and administrative law;  
sources of administrative law;  basic principles of administrative law; application and 
interpretation of administrative law; theories on actions of administration;  principles of 
lawful acts of administration; codes of administration, public administration;  establishment 
and status of juristic persons in public law 
 
2301 202 ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 

(Political Philosophy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
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ปรัชญาการเมืองยุคกรีก ปรัชญาการเมืองยุคกลางระหว่างยุคโบราณกับสมัยใหม่                           
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ลัทธิหลักของปรัชญาและส านักปรัชญาทางการเมือง 

Greek political philosophy;  the inventing period between ancient and modern 
philosophy;  major doctrines of philosophy and schools of political philosophy 

 
2301 203 การเมืองไทยสมัยใหม่        3(3-0-6) 

(Modern Thai Politics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 2301 101 การเมืองและการปกครองของไทย   
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
ความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย กรอบทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย พัฒนาการของประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตย          
ในประเทศไทย การวิเคราะห์สภาพทางการเมืองในแต่ละช่วง ทั้งลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ปัญหาต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย แนวโน้มของการเมืองไทยในอนาคต 

Political persistence and change in Thailand;  theoretical frameworks for analyzing 
Thai political phenomena;  development of democracy and democratization in Thailand;  
analysis of Thai politics in each period in terms of characteristics, causes and circumstances;  
factors and problems influencing on Thai politics;  future trends in Thai politics 
 
2301 204 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

(State, Civil Society and Public Policy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานของการศึกษารัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ           

การเปรียบเทียบตัวแบบความสัมพันธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐกับสังคมในห้วงเวลาและระบบการเมืองที่              
แตกต่างกัน กระบวนการของนโยบายสาธารณะ บทบาทของตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 
ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภาครัฐกับตัวแสดงอ่ืนๆ แนวโน้มของ
นโยบายสาธารณะในปัจจุบัน 

Basic meanings, concepts and theories in the study of state, society and public 
policy;  comparative models of policy relations between state and society in different eras 
and political systems;  public policy process;  roles of actors involved in public policy 
process;  effects on public policy caused by the relations between state and other actors;  
current trends in public policy 
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2301 205 ระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง 3(3-0-6) 

(Political Regimes and Ideologies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
ระบบการจ าแนกระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ระบอบ

การปกครองของโลกสมัยใหม่ อุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม สังคมนิยม และ
แบบแผนทางอุดมการณ์อ่ืนๆ แนวคดิประชาธิปไตย ตัวแบบต่างๆ ของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในทาง
ปฏิบัติ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับรัฐและบทบาทรัฐ  

Traditional systems for classifying political regimes and ideologies;  regimes of the 
modern world;  political ideologies, liberalism, conservatism, socialism and other ideological 
traditions;  the concept of democracy;  models of democracy;  democracy in practice; 
theories of the state and the role of the state 
2301 206 การเมืองเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 

(Comparative Politics)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
ความหมาย พัฒนาการ และขอบเขตของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ระเบียบวิธีวิทยา        

ในการเปรียบเทียบแนวคิด และแนวทางในการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ ประเด็นทางการเมืองร่วมสมัย 
รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ระบบเลือกตั้ง                
พรรคการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบอบประชาธิปไตย 

Meanings, development and approaches to the study of comparative politics; 
methodologies in comparing concepts and analyzing comparative aspects;  contemporary 
political issues;  forms of state;  regimes of government;  political and governmental 
institutions and processes;  electoral systems;  political parties;  public policy;  democratic 
regimes 

 
2301 301 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม    3(3-0-6) 

(Political Parties, Interest Groups, Pressure Groups and Social Movements) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
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การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพรรคการเมือง พัฒนาการของพรรค
การเมือง ความส าคัญของพรรคการเมืองในสังคมประชาธิปไตย แนวคิดท่ีส าคัญเก่ียวกับกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มผลักดัน ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในการเมือง
แบบพหุนิยม การเมืองภาคประชาชนและประชาสังคม แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม บทบาทและพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ                
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

Politics and political participation;  concepts and theory relating to political 
parties;  development of political parties;  the importance of political parties in a democratic 
society;  major concepts relating to interest groups and pressure groups;  history of interest 
groups and pressure groups;  interest groups and pressure groups in political 
pluralism;  people’s politics and civil society;  concepts and theory relating to social 
movements;  roles and development of social movements;  social movements and social 
changes 
 
2301 302 ทฤษฎีการเมือง         3(3-0-6) 

(Political Theory)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
รัฐศาสตร์ในฐานะสาขาวิชา การปฏิวัติทางพฤติกรรมในรัฐศาสตร์ สถานะของทฤษฎีการเมืองใน

ปัจจุบัน ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ แนวทางการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองร่วมสมัยและกระแส
หลัก การเมืองทฤษฎีว่าด้วยความแปลกแยก ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง การสังเคราะห์ความคิดทางการเมือง
ระหว่างตะวันออกและตะวันตก  

Political science as a discipline;  behavioral revolution in political science;  state of 
political theory at present;  nature and scope of political science;  analytical approaches to 
contemporary and mainstream political thoughts;  theories of alienation;  theories of political 
development;  synthesis between Eastern and the Western political thought 
 
2301 312 การเมืองสหรัฐอเมริกา        3(3-0-6) 

(Politics of the United States) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                                      ประเทศ  

รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       :  ไมมี่ 
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วิวัฒนาการการเมืองสหรัฐอเมริกา ความคิดทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองอเมริกัน 
รัฐธรรมนูญ ระบบสหพันธรัฐและการแบ่งแยกอ านาจ อ านาจบริหารและประธานาธิบดี อ านาจนิติบัญญัติและ             
สภาคองเกรส อ านาจตุลาการและระบบศาล การปกครองระดับมลรัฐและท้องถิ่น สิทธิและเสรีภาพพลเมือง                   
การมีสว่นร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง กลุ่มผลประโยชน์และ                        
พรรคการเมือง ระบบบริหารราชการแผ่นดิน สื่อ   

The evolution of the United States politics;  American political thought and 
ideologies;  the Constitution;  the federal system and separation of powers;  executive power 
and the president;  legislative power and Congress;  judicial power and the court system;  
state and local government;  civil rights and liberties;  political participation, elections and 
voting behavior;  interest groups and political parties;  bureaucracy;  the media 
 
 
 
 
2301 313 การเมืองสหราชอาณาจักร       3(3-0-6) 

(Politics of the United Kingdom) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง   
                                                      ประเทศ  

   รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
              ประวัติการเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร กฎหมายจารีต รัฐธรรมนูญ ลักษณะส าคัญของ
ระบบรัฐสภา โครงสร้างของรัฐบาล ต าแหน่งส าคัญในรัฐบาล ระบบพรรคการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง 
รัฐสภาและสถาบันการเมืองอ่ืน ๆ พ้ืนทีน่โยบายที่ส าคัญ 

 History of politics and government in the United Kingdom;  common law;  the 
constitution;  characteristics of parliamentary system;  structure of government;  and key 
positions in government;  party system;  political behavior;  parliament and other political 
institutions;  major policy areas 
 
2301 340 การเมืองเรื่องการพัฒนา       3(3-0-6) 

(Politics of Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
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ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการพัฒนาและความด้อยพัฒนากับข้อวิจารณ์ต่างๆ 
กระบวนการของการพัฒนาและความเป็นสมัยใหม่ การประยุกต์ทฤษฎีการพัฒนากับบทบาทและกลไกของ   
รัฐและกระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองและการพัฒนาในบางประเทศและในประเทศไทย 

Meanings, concepts and theories of development and underdevelopment with 
their criticisms;  process of development and modernization;  applications of development 
theories to roles and mechanisms of the states and political process;  case studies of 
development in selected countries and Thailand 
 
2301 401 การเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์  3(3-0-6) 

(Politics of Culture and Ethnicity) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
นิยามของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ชีวิตวัฒนธรรม และ

ความสัมพันธ์ด้านชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย โดยเฉพาะใน                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย วัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองเรื่องวัฒนธรรม การสร้างรัฐและการ
สร้างรัฐชาติในประเทศไทยและผลกระทบ การเมืองเรื่องชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ พหุวัฒนธรรมนิยม วาทกรรม
ทางชาติพันธุ์ ประเด็นร่วมสมัยทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 

Definitions of culture and ethnicity;  concepts and theories of culture, ethnicity, 
cultural life and ethnic relations; relationships between ethnic groups in Thai society, 
especially in northeastern Thailand;  political culture and cultural politics;  state-building  
and nation-state building in Thailand and its impacts;  politics of ethnicity and identity; 
multiculturalism;  ethnic discourse;  contemporary issues of culture and ethnicity  
 
2301 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3(1-2-6) 

(Internship) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน     : ไม่มี 
การฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ต่างๆ ไป    

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามระยะเวลาที่ก าหนด การเตรียมความพร้อมเพ่ือประกอบอาชีพ  
Practical training in selected fields related to politics and government;  application 

of knowledge to the field under defined length of time;  preparation for professional careers  
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2301 403 การกระจายอ านาจและการบริหารจัดการท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
(Comparative Decentralization and Local Governance) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 2301 104 การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 
แนวคิดการกระจายอ านาจการปกครอง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 

และปัญหาของการบริหารจัดการท้องถิ่น การปฏิรูประบบการปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่นภายใต้บริบท
ทางการเมือง การบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และประเทศในอาเซียน 

Concept of decentralization;  historical development, structure, power, roles, and 
problems of local governance;  reform of local government;  local governance under the 
political and administrative contexts in the United States, the United Kingdom, France, Japan 
and ASEAN countries 

 
 
 
 
3) กลุ่มวิชาโท        จ านวน       18       หน่วยกิต 
3.1  กลุ่มวิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง 

2300 311 การอ่านทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Reading in Political Science) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

การอ่านบทความและวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การตีความ และ
การท าความเข้าใจต่อความหมายเฉพาะของค าท่ีส าคัญในบริบททางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

Reading comprehension of selected articles and literature in political science and 
public administration;  terms in the contexts of political science and public administration  
 
2300 312 สังคมวิทยาการเมือง        3(3-0-6) 

(Political Sociology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนคู่กัน       : ไม่มี 

    แนวทางสังคมวิทยาในการศึกษาการเมือง พ้ืนฐานของแนวทางในงานของเดอร์ไคม์ เวเบอร์ และ
มาร์กซ์ อ านาจในสังคมตามตัวแบบพหุนิยม ชนชั้นน านิยม และมาร์กซิสต์ ระบบราชการกับการเมือง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมือง การรวมกันเป็นกลุ่ม ประชา
สังคมกับการสรรค์สร้างความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 

Sociological approaches to the study of politics;  foundations of these approaches 
in the works of Durkheim, Weber and Marx;  power in society according to pluralist, elitist 
and Marxist models;  bureaucracy and politics;  relationships between economic and social 
inequalities and politics; association in groups;  civil society and the building of social and 
political security 

 
2301 307 ภาษาและวาทกรรมทางการเมือง      3(3-0-6) 

(Language and Political Discourse)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการเมือง ความเป็นการเมือง อ านาจของภาษา วาทกรรม ตัวแสดง 
และการเมืองของภาษา การโน้มน้าว และการโฆษณาชวนเชื่อ 

Relations between language and politics;  the political;  the power of language; 
discourse, actors and politics of language;  persuasion and propaganda 
 
2301 310 การเมืองของมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์      3(3-0-6) 

(Marxist and Neo-Marxist Politics)    
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความคิดทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ ประวัติของลัทธิมาร์กซิสม์ แนวคิดพ้ืนฐาน แนวคิดทาง
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเมืองแบบมาร์กซ์ อิทธิพลของแนวคิดมาร์กซ์ที่ส่งผลต่อการเมืองสมัยใหม่ แนวคิดแบบ
มาร์กซิสม์และนีโอมาร์กซิสม์  

Political thoughts of Karl Marx;  history of Marxism;  basic ideas;  economic 
concepts;  political economy of Marxism;  influence of Marxist ideas on modern politics; 
Marxism and Neo-Marxism  
 
2301 324 ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
 (Democracy and Democratization in Comparative Perspectives)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
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แนวคิดประชาธิปไตย แนวคิดประชาธิปไตยในยุคกรีก โรมันจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงส าคัญ คลื่นของกระบวนการประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ
ประชาธิปไตยใหม่ การพัฒนาและการสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีตั้งมั่น คุณภาพของระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศประชาธิปไตยใหม่ ระบอบการปกครองลูกผสม กรณีศึกษาในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 
 Concepts of democracy;  concepts of democracy in ancient Greek, ancient Roman 
to the present;  waves of democratization in different regions;  development of new 
democracies;  development and consolidation of democracy;  quality of democracy in new 
democracies;  hybrid regimes;  case studies in Latin America, the Middle-East, East Asia, 
Southeast Asia and South Asia 
 
 
 
 
2301 325 เพศกับการเมือง (Gender and Politics)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในทางการเมือง วิวัฒนาการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง                  
ทฤษฎีและมุมมองทางการเมืองแบบลัทธิสตรีนิยม ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย                          
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย และ
ผลกระทบต่อการเมือง 

Women’s and men’s roles in politics;  the evolution of women’s political 
participation;  feminist theory and the political perspectives of feminism;  power relations 
between women and men in public policy formulation;  changes and trends of gender 
relations between women and men, and their impacts on politics  
 
2301 326 การเมืองเรื่องสวัสดิการและนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
 (Politics of Social Welfare and Public Policy)    
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวัสดิการและนโยบายสาธารณะ แนวทางการวิเคราะห์นโยบาย
สวัสดิการ การก าหนดนโยบายสวัสดิการสังคม การเมืองของนโยบายสวัสดิการสังคม เปรียบเทียบระบบ
สวัสดิการสังคมของยุโรป สหรัฐอเมริกา และไทย ประเด็นสวัสดิการสังคมในภูมิภาคท้องถิ่นอีสาน  

Concepts and theories on social welfare and public policy;  analytical approach of 
social welfare policy;  policy formulation of social welfare;  politics of social welfare policy; 
the comparison of social welfare systems in Europe, the United States, and Thailand;  issues 
of social welfare in Isan   
 
2301 331 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผ่านภาพยนตร์     3(3-0-6) 
 (Political, Economic and Social Perspectives on Films)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมผ่านภาพยนตร์คัดสรร อิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่าง
การเมืองกับภาพยนตร์ ความเป็นตัวแทนของประเด็นทางการเมืองในภาพยนตร์ ภาพยนตร์กับการสะท้อน
ความเป็นจริงในสังคม ภาพยนตร์กับนัยยะทางการเมือง 

Political  issues through selected films;  influences between politics and films; 
representation of political issues in films;  films and reflection of realities in society;  films 
and political implications 
 
2301 334 การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง       3(3-0-6) 
 (Politics and Political Communication)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การสื่อสารระหว่างตัวแสดง สถาบันทางการเมือง และสาธารณชน บทบาทของการสื่อสารและ

สื่อมวลชนในทางการเมือง การเลือกต้ังและการส ารวจความคิดเห็น การรณรงค์ทางการเมือง กระบวนการและ
การพัฒนานโยบาย การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ รูปแบบ การจัดองค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของ
การสื่อสารทางการเมือง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม             
ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองและสื่อมวลชน การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญของการสื่อสาร
และการเมือง 

Communication between political actors, institutions, and the public;  roles of 
communication and media in politics;  elections and opinion polls;  political campaigns; 
public policy process and development;  public opinion;  types, organizations, structure,            
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and process of political communication;  relations between political communication and 
democracy;  interaction between political discourse, political communication and mass 
media;  analysis of major problems and issues in communication and politics 
 
2301 404 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

(Environmental Politics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิด ทฤษฎี และข้อถกเถียงที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนิยม การพัฒนาและ

เศรษฐศาสตร์ ขบวนการสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา นโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การเมืองในประเทศและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

Concepts, theories and debates on environmental issues;  environmentalism;  
development and economics;  environmental movements in developed and developing 
countries;  local and national resource management and policies;  domestic and 
international politics on environmental policies and solutions       
 
2301 405 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม      3(3-0-6) 

(Social Movements)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2301 301 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และ   
                                        ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หรือ 2300 101 ความรู้เบื้องต้น  
                                        เกี่ยวกับรัฐศาสตร์   

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัว พัฒนาการ และรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

พัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและก าลัง พัฒนา การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองที่เกิดจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม" 

Concepts and theories dealing with the emergence, development and forms of 
social movements;  development of social movements in both developed and developing 
countries;  social and political changes as consequences of social movements 
 
2301 406 การบริหารจัดการเมือง       3(3-0-6) 

(Urban Governance) 
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 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

แนวคิดเก่ียวกับการท าให้เป็นเมือง แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในมิติด้านกฎหมาย 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการพัฒนาเมือง กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการเมือง วิถีชีวิตของเมือง ความเป็นประชาธิปไตยกับการบริหารจัดการเมือง ทุนนิยมกับ 
การบริหารจัดการเมือง กรณีศึกษาการบริหารจัดการเมืองจากประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา 

Concepts of urbanization;  concepts of urban governance in legal, political, 
economic, social and environmental aspects;  urban design and development;  laws and 
institutions relating to urban governance;  urban life;  democratization and urban governance;  
capitalism and urban governance;  case studies of urban governance from developed and 
developing countries 

 
 
 

2301 407 การเมืองของความขัดแย้ง ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง                3(3-0-6) 
    (Politics of Conflict, Violence and Non-violence) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมายและแนวคิดหลักของความขัดแย้ง ทฤษฎีความขัดแย้ง พลวัตความขัดแย้ง การเปลี่ยน
ผ่านความขัดแย้ง ความรุนแรงทางการเมือง ทางกายภาพ เชิงโครงสร้าง และทางวัฒนธรรม แนวคิดการไม่ใช้
ความรุนแรง การเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง ประเด็นร่วมสมัยในการศึกษาความขัดแย้งและความรุนแรงทาง
การเมือง  

Meaning and key concepts of conflict;  conflict theories;  dynamics of conflict; 
conflict transformation;  political violence;  physical, structural and cultural violence; 
concept of non-violence;  non-violent politics;  contemporary issues in political conflict and 
violence 
 
2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 

(Geopolitics)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

  ประเทศ หรือ 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
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ความหมายและความส าคัญของวิชาภูมิรัฐศาสตร์ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ รัฐ แผนที่ 
และเส้นพรมแดน ภูมิรัฐศาสตร์ในยุคสงครามเย็น ยุคหลังสงครามเย็น และยุคโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์แนวส านักวิพากษ์  

Meaning and significance of geopolitics;  concepts relating to geopolitics, state, 
mapping and borderline;  geopolitics during the Cold War, post-Cold War and globalization 
era;  geopolitics of environment;  critical schools of geopolitics 
 
2301 409 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองเฉพาะ     3(3-0-6) 
     (Seminar in Specific Political Issues) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

สัมมนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองเฉพาะประเด็นของทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ก าลังพัฒนา ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย  

Seminar and analysis of specific political issues in both developed and developing 
countries;  contemporary economic, social and political problems 
 
2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 

(Politics and Human Rights) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

เสรีภาพ สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ พลวัตทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งของ
ตะวันตกและตะวันออกจนถึงปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาต่างๆ ที่ตามมา    
พันธะกรณีของรัฐและบทบาทของกลุ่มและปัจเจกบุคคลในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน                 
บริบทที่แตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับ
การปกครองโดยหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาในประเทศไทย 

Human freedom, rights and duties;  historical dynamics of Western and Eastern 
ideas of human rights up to the present;  Universal Declaration of Human Rights and 
attendant Conventions;  state obligations and roles of groups and individuals in the 
protection and promotion of human rights;  different economic and cultural contexts and 
human rights;  connections between human rights and the rule of law and democracy;             
the politics of human rights;  case studies in Thailand 
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3.2) กลุ่มวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
      3.2.1 วิชาโทบังคับ หมวดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2302 102 องค์การระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
(International Organizations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                        ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
ระบบระหว่างประเทศกับความขัดแย้ง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับองค์การสันนิบาตชาติ 

สงครามโลกครั้งที่สองกับองค์การสหประชาชาติ แนวคิดเรื่องการพัฒนากับธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนา
ระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ระบบการเงินโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การค้าเสรีและองค์กร
การค้าโลก การพัฒนาระหว่างประเทศกับความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศกลุ่มเหนือ-ใต ้องค์กรเหนือรัฐกับ
ความร่วมมือภายในภูมิภาค กฎหมายระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ
ในประเด็นร่วมสมัย 

 International system and conflict;  First World War and the League of Nations; 
Second World War and the United Nations, concept of development and the International 
Bank for Reconstruction and Development or the World Bank;  global financial system and 
the International Monetary Fund;  free trade and the World Trade Organization;  international 
development and the North-South divide;  supra-national organization and regional 
cooperation;  international law and international organizations;  international governance and 
contemporary issues  
 
2302 103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

(International Relations Theory) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
                                           ประเทศ  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ทฤษฎี แนวความคิด และกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้เพ่ือ
อธิบายและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลไก กระบวนการ และตัวแสดง
ต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

International relations theories, concepts, and analytical frameworks;  their 
applications for explaining and understanding international relations phenomena;  political 
mechanism, process, and actors in international relations 
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3.2.2 กลุ่มวิชาโทเลือก หมวดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 
(Geopolitics)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

  ประเทศ หรือ 2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของวิชาภูมิรัฐศาสตร์ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ รัฐ แผนที่ 

และเส้นพรมแดน ภูมิรัฐศาสตร์ในยุคสงครามเย็น ยุคหลังสงครามเย็น และยุคโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์แนวส านักวิพากษ์  

Meaning and significance of geopolitics;  concepts relating to geopolitics, state, 
mapping and borderline;  geopolitics during the Cold War, post-Cold War and globalization 
era;  geopolitics of environment;  critical schools of geopolitics 
2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 

(Politics and Human Rights) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

เสรีภาพ สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ พลวัตทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งของ
ตะวันตกและตะวันออกจนถึงปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาต่างๆ ที่ตามมา    
พันธะกรณีของรัฐและบทบาทของกลุ่มและปัจเจกบุคคลในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน                 
บริบทที่แตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับ
การปกครองโดยหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาในประเทศไทย 

Human freedom, rights and duties;  historical dynamics of Western and Eastern 
ideas of human rights up to the present;  Universal Declaration of Human Rights and 
attendant Conventions;  state obligations and roles of groups and individuals in the 
protection and promotion of human rights;  different economic and cultural contexts and 
human rights;  connections between human rights and the rule of law and democracy;  the 
politics of human rights;  case studies in Thailand 
 
2302 201 กระบวนการนโยบายต่างประเทศ       3(3-0-6) 

(Foreign Policy Process) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
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                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิด แนวทางการศึกษา และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ ระดับในการวิเคราะห์นโยบาย

ต่างประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ กระบวนการการด าเนินนโยบายและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายต่างประเทศ ตัวแสดงที่เก่ียวข้องกับนโยบายต่างประเทศ ความท้าทายในการจัดท านโยบาย
ต่างประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประเด็นมนุษยธรรม ตัวแบบการจัดท านโยบายต่างประเทศ 

Concepts, approaches, and theories in foreign policy;  levels of foreign policy 
analysis;  foreign policy formulation;  process of policy implementation and other factors 
related to foreign policy;  actors in foreign policy;  challenges in foreign policy making; 
security, economic, and humanitarian issues;  foreign policy decision-making models  
 
 
 
2302 202 ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ศึกษา       3(3-0-6) 

(Mainland Southeast Asian Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                       ประเทศ  

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง การค้า ความมั่นคง การอพยพย้ายถิ่น สังคม และวัฒนธรรมของเอเชีย

อาคเนย์ แนวทางการศึกษาเอเชียอาคเนย์ในมิติประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศ  

 Political, trade, security, migration, social, and cultural relations of mainland 
Southeast Asia;  approaches to mainland Southeast Asian studies, historical, anthropoligcal 
and international political economy dimensions 
 
2302 203 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก  3(3-0-6) 
 (Foreign Relations and Policies in East Asia)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
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ประวัติความเป็นมาโดยย่อของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
พัฒนาการของความสัมพันธ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศและผลประโยชน์ทางการ
เมืองของประเทศจีน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น และไต้หวัน วิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

Brief history of foreign relations in East Asian region and development in the past 
20 years to present, foreign policy and political interests of China, South Korea, North Korea, 
Japan and Taiwan;  past situations and current trends of the region  
 
2302 204 นโยบายต่างประเทศและความม่ันคงของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   3(3-0-6) 
      (South Asian Foreign and Security Policies)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง   
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียใต้ ความส าคัญ และความสัมพันธ์กับประเทศไทย ประเด็นเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และความมั่นคงในเอเชียใต้ การก าหนดนโยบายต่างประเทศในประเทศเอเชียใต้ อิทธิพลจาก
มหาอ านาจภายนอกต่อประเทศในเอเชียใต้ องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ในการเมืองโลก    

Introduction to South Asia;  significance of South Asia and its relations with 
Thailand;  socio-economic, political and security issues in South Asia;  foreign policy decision 
making in South Asian countries;  external influences on South Asian countries;  South Asian 
Association for Regional Cooperation in world politics 
 
2302 205 จีนในการเมืองโลก        3(3-0-6) 

(China in World Politics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  

                                           ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของจีน ความสัมพันธ์และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้  
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาค บทบาทของจีนต่อเสถียรภาพและความมั่นคง 
ของภูมิภาคเอเชีย ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาค ประเด็นร่วมสมัยและ
แนวโน้มที่จีนต้องเผชิญ 

Internal and external factors shaping foreign policy of China;  China’s relations and 
interaction with other countries in East Asia, Southeast Asia, and South Asia; China’s relations 
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with major powers outside the region; role of China on Asian security and stability;  China’s 
relations and interaction with other countries;  current issues and future trends facing China  
 
2302 206 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 

    (United States Foreign Policy)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

         ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความเปลี่ยนแปลงในบทบาทและนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบัน พื้นฐานทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลัง ค.ศ.1945 ที่มาของสถานะความเป็นประเทศมหาอ านาจของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การก าหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงศตวรรษท่ี 20 และ 21 การใช้เครื่องมือทางนโยบายทางการทหาร     
ทางเศรษฐกิจ และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ แนวคิดอ านาจแบบแข็ง อ านาจแบบอ่อน และอ านาจ    
อย่างฉลาด การรักษาสถานภาพความเป็นมหาอ านาจในบริบทการเมืองระหว่างประเทศแบบปัจจุบัน 

Changes in contemporary roles and foreign policies of the United States;           
historical background after 1945; origin of superpower status of the United States; United 
States foreign policy formulation in the 20th and 21st centuries; utilization of foreign policy 
tools, military power, economic power, and international aid; concepts of hard power, soft 
power, and smart power;  maintenance of superpower status under contemporary 
international political context 
 
2302 207 รัฐ สังคม และนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยของอินเดีย    3(3-0-6) 

(Contemporary State, Society and Foreign Policy of India)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเดีย ความส าคัญของอินเดียต่อประเทศไทย ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และความมั่นคงในอินเดีย การก าหนดโยบายต่างประเทศของอินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับ
ประเทศมหาอ านาจโลก อินเดียกับประเทศเพ่ือนบ้าน อินเดียกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

Introduction to India and its significance to Thailand;  socio-economic, political and 
security issues in India;  foreign policy decisionmaking in India;  India and major powers;    
India and its neighbouring countries;  India and Southeast Asian countries  
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2302 208 สหภาพยุโรปศึกษา        3(3-0-6) 
(European Union Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง   
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พัฒนาการของการรวมกลุ่มประเทศในยุโรป พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของยุโรป โครงสร้างและสถาบันของสหภาพยุโรป นโยบายกับกระบวนการก าหนดนโยบายของ
สหภาพยุโรป การวิเคราะห์บทบาทของสหภาพยุโรปในการเมืองระหว่างประเทศ การส่งเสริมหลักการ
ประชาธิปไตยของสหภาพยุโรป เศรษฐกิจกับสังคมของประเทศในยุโรปหลังการรวมเป็นสหภาพยุโรป                
การเปรียบเทียบสหภาพยุโรปและอาเซียน ผลกระทบของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทย 

Development of European integration;  historical background, economy, society 
and politics of Europe;  political structure and institutions of the European Union;  policies 
and policy formulation process of the European Union;  the analysis of the role of the 
European Union in international politics;  the promotion of democratic principles by the 
European Union;  economy and society of European countries after the formation of the 
European Union;  Comparison between the European Union and ASEAN;  impacts of 
European Union on Thailand 
 
2302 209 ชายแดนศึกษา         3(3-0-6) 

(Border Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมายและพัฒนาการของวิชาชายแดนศึกษา ชายแดนศึกษาในส านักดั้งเดิมและส านักวิพากษ์ 

วิธีวิจัยในชายแดนศึกษา อัตลักษณ์ในทฤษฏีสังคมศาสตร์สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ชายแดนในยุคโลกาภิวัฒน์ 
การค้าชายแดนและรัฐชาติ ชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับลัทธิล่าอาณานิคม อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
บริเวณชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

Meaning and development of border studies;  traditional and critical schools in 
border studies;  research methodologies in border studies;  identity in modern and                  
post-modern social science;  borders in globalisation era;  border trade and nation-state; 
borders in the Mekong sub-region and colonization;  ethnic identities and borders in                       
the Mekong sub-region 
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2302 210 กฎหมายระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

(International Law) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ ดินแดน

และเขตแดน ขอบเขตอ านาจทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อกิจการต่างประเทศ สนธิสัญญา
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาท กฎหมายทางทะเล    
การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ สิทธิมนุษยชน   

Sources of international law;  recognition of state and government;  rights and 
obligations of state;  territory and border;  state jurisdiction;  organs of state and the conduct 
of foreign affairs;  treaty and international agreement;  state responsibilities;  dispute and 
dispute settlement;  law of the sea;  use of force by state;  war;  terrorism;  transnational 
crimes;  human rights 
2302 211 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

(International Political Economy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
                                       ประเทศ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
แนวคิดและทฤษฎีหลักในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการและการท างาน

ของระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ บทบาทของสถาบันระหว่างประเทศท่ีจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก การค้าและ
การพัฒนา บรรษัทข้ามชาติในเศรษฐกิจโลก ระบบการเงินระหว่างประเทศ ประเทศก าลังพัฒนากับการเงิน
ระหว่างประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา สหภาพการเงินยุโรป การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

Major concepts and theories in international political economy;  development and 
operation of modern world economic system;  role of international institutions in governing 
world economy;  trade and development;  multinational corporations in global economy;  
international monetary system;  developing countries and international finance in Asia and 
Latin America;  European Monetary Union;  regional economic integration 
 
2302 212 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

(Southeast Asia in World Politics) 
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    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
                                           ประเทศ  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พัฒนาการของรัฐและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์กับมหาอ านาจนอกภูมิภาค ความร่วมมือ และ             
ความขัดแย้ง บทบาทและอิทธิพลของมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนกับการรวมกลุ่ม
ในระดับภูมิภาค ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Development of states and societies within Southeast Asian region, international 
relations in Southeast Asia and its links with superpowers outside the region;  co-operation 
and conflict;  role and influence of superpowers within the region;  ASEAN and regional 
integration;  contemporary issues in Southeast Asia 
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3.2 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน

หลักสูตรนี ้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 นายปฐวี โชติอนันต์  

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) การปกครอง พ.ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรบณัฑิต (รบ.) การเมืองการปกครอง   พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2 ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รด.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) การปกครอง พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล 
 

Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์ 
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/ 
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) การปกครอง พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นางสาวเพียงกมล มานะรตัน ์
 

Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์ 
180 ช.ม./ภาค 

 

9 ช.ม./สัปดาห์/ 
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรบณัฑิต (รม.) การปกครอง พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รบ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5 นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) การปกครอง พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์  พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1 นายปฐวี โชติอนันต ์ รัฐศาสตรมหาบัณทติ (ร.ม.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรบณัทิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นางสาวเพียงกมล มานะรตัน์  Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

4 ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5 นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร ์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต       ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
(ศศ.ม.) การสื่อสาร 
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

8 นายวันชัย ทิพย์ชัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัรามค าแหง   12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) รัฐศาสตร์  พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) นิติศาสตร ์ พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
9 นายอิทธิพล จึงวัฒนาวงค์  Master of Arts (M.A.) European Studies พ.ศ. 2557 Lund University, Sweden. 12 ช.ม./สัปดาห/์  

180 ช.ม./ภาค 
9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ศศ.ม) 
การแปลภาษาอังกฤษ-
ไทย 

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ) ประวัติศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
10 ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล 

 
Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) 

Politics and 
International Studies 

พ.ศ. 2556 University of Leeds, UK. 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

Master of Arts (M.A.) Political Science พ.ศ. 2548 California State 
University, USA. 

Bachelor of Arts (B.A.) Sociology พ.ศ. 2546 California State 
University, USA. 

11 ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 
 

Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) 

Politics and 
International Studies 

พ.ศ. 2547 University of Warwick, UK. 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

Master of Arts (M.A.) International Political 
Economy 

พ.ศ. 2539 University of Warwick, UK. 

รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
12 ดร.ปภสัสร เธียรปัญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด) สหวิทยาการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  9 ช.ม./สัปดาห์/  
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 180 ช.ม./ภาค 135 ช.ม./ภาค 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) การปกครอง พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

13 ดร.ศรณัย์  สุดใจ 
 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต (สส.ด) 

การบริหารสังคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

3.2.3.  อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
อาจารย์ผู้สอน 

1 นายปฐวี โชติอนันต ์ รัฐศาสตรมหาบัณทติ (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรบณัทิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นางสาวเพียงกมล มานะรตัน์  Master of Public Policy 
(MpubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania 
Australia. 

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) 
 

การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

4 ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5 นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ) ประวัติศาสตร ์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ศศ.บ.) 
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การสื่อสาร 

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

กาญจนา ทองทั่ว    
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   

(ศศ.ม) 

การพัฒนาสังคม พ.ศ. 2545 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ) ศึกษาศาสตร ์ พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8 นายวันชัย ทิพย์ชัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) นิติศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัรามค าแหง   12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) รัฐศาสตร์  พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) นิติศาสตร ์ พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
9 นายอิทธิพล จึงวัฒนาวงค์  Master of Arts (M.A.) European Studies พ.ศ. 2557 Lund University, Sweden. 

 
12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(ศศ.ม.) 

การแปลภาษาอังกฤษ-
ไทย 

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
10 ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล 

 
Doctor of Philosophy  
(Ph.D.) 

Politics and 
International Studies 
 

พ.ศ. 2556 University of Leeds, UK. 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

Master of Arts (M.A.) Political Science พ.ศ. 2548 California State 
University, USA. 

Bachelor of Arts (B.A.) Sociology พ.ศ. 2546 California State 
University, USA. 

11 ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 
 

Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) 

Politicas and 
International Studies 

พ.ศ. 2547 University of Warwick, UK. 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

Master of Arts (M.A.) International Political 
Economy 

พ.ศ. 2539 University of Warwick, UK. 

รัฐศาสตรบณัฑิต ( ร.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
12 ดร.ปภสัสร เธียรปัญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด) สหวิทยาการ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  

180 ช.ม./ภาค 
9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) การปกครอง พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
13 ดร.ศรณัย์  สุดใจ 

 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต (สส.ด) 

การบริหารสังคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14 ดร.อรณุี สณัฐิติวณิชย ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

(รป.ม) 
รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15 ดร.เฉลิมศรี ฤทธาภัย รัฐประศาสนศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) 
รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 12 ช.ม./สัปดาห/์  

180 ช.ม./ภาค 
9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
(รป.ด) 

รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2538 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) บริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สุขศกึษา พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

16 นางสาววิภาพรรณ  
ตระกลูสันติรัตน ์
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
(รป.ม) 

การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 

รัฐประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

18 ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน 
 

รัฐประศาสนศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด. ) 

นโยบายสาธารณะ  พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์  

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การปกครอง พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 นางสาวดารณุี พุ่มแก้ว 
 

Master of Politics and 
Public policy (MpolPubPol) 

Public Policy พ.ศ. 2552 University of Macquarie  12 ช.ม./สัปดาห/์ 
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/ 
135 ช.ม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน 

หลักสูตรนี ้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ) การตลาด พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20 นางสาวพิสมัย ศรีเนตร 
 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาฝรั่งเศส พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

21 นายกรุงไท นพรัตน ์
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
(รป.ม.) 

นโยบายสาธารณะ   พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยับูรพา  12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์  พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยับูรพา  
22 นางสาวรจนา ค าดีเกิด 

 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
(รป.ม.) 

รัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์  

12 ช.ม./สัปดาห/์  
180 ช.ม./ภาค 

9 ช.ม./สัปดาห์/  
135 ช.ม./ภาค 

รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การปกครอง พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ - ไม่มี- 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

 การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า                    
8 สัปดาห์ หรือ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  

1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
  2) มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
  3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
  4) มีความสามารถในการสื่อสาร 
  5) มีความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน 

      4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ : ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย – ไม่มี-  
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

มีความรอบรู้ในเนื้อหาทฤษฎีระเบียบวิธีวิทยาและ
ทักษะด้านการท างานทางรัฐศาสตร์ด้านการปกครอง 

ก าหนดให้รายวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิจัยอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียน 

สามารถน าทฤษฎีและองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์มา
ศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้วิเคราะห์การบริหารจัดการ
การปกครองได ้

ในแต่ละรายวิชาใช้วิธีการสอนแบบให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิด การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที ซึ่งจะฝึกให้นักศึกษาน าทฤษฎี
และองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ผ่าน
การตอบค าถามในชั้นเรียน รายงาน และการวิจัย  
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คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยึดมั่นคุณธรรม             
มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความเข้าใจต่อพลวัต              
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับข้ามชาติ 

- ใช้การสอนที่ใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เช่น การสอน
จากกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศ พ้ืนที่ชายแดน และอนุภูมิภาค  
- การสอดแทรกกิจกรรมหรือโครงงานที่ สร้างจิต
สาธารณะ และผู้สอนเป็นต้นแบบ 

สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์ 

- การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ 
ประเด็นที่ นักศึกษาสนใจหรือประเด็นร่วมสมัยที่
น่าสนใจผ่านสื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
- มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือใช้เอกสารภาษาอังกฤษ
ประกอบการเรียนการสอน 

สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ในการค้นคว้าหาข้อมูล การท างาน การสื่อสาร การ
น าเสนองานทางด้านรัฐศาสตร ์

การสอนในบางรายวิชามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้
นักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่
จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ       

ในหลักสูตร 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน 
อดกลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(case study) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media 
Learning) 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/
การน าเสนอ/                
การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือน
ร่วมกิจกรรม 
3. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
4. สถานการณ์จ าลอง 
 



92 
 

            

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่
จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ       

ในหลักสูตร 
รับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
พ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรของสังคม 

5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาน า
(Problem orientation) 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม 
ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพ่ือศึกษาต่อใน
หลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหาร
องค์การ และการปกครองท้องถิ่น 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และ
สาขาอ่ืน  รวมทั้ งสามารถน าความรู้ ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
ของนักศึกษา 
-การเปิดวิชาเลือกในสาขาต่างๆ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในสาขาท่ีตนสนใจได้ 
- สอนแทรกในชั้นเรียนเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ทั้งหมดที่
ได้เรียนมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ทางรฐัศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 

การประเมินผลการเรียนการ
สอนโดยมีกิจกรรมการสอบ
เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาโดยมีการ
ประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ และความสามารถ
ในการเชื่อมโยงเนื้อหา
รายวิชาต่างๆกับประเด็น
ปัญหาทางรัฐศาสตร์ได้อย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม
ทักษะในการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์  
- มีการสอนแทรกในชั้นเรียนเกี่ยวกับ

- การจัดกิจกรรมการวัดผล
การเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสอบประเมินผล 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่
จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ       

ในหลักสูตร 
รวมการคิดสร้างสรรค์ การใช้วิจารณญาณ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็น
และสามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปไดอ้ย่าง
เป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน  

ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางรัฐศาสตร์  
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปราย
และแสดงความคิดเห็น ในชั้นเรียน
เมื่อมีประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
เกิดข้ึน 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
- มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่
ละกิจกรรม 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มจีิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคม
และสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและ
เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

- การสอนแบบร่วมมือ  
- การมอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
- การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

- มีการประเมินการเรียน
การสอนในส่วนของการ
วิเคราะห์สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
- ประเมินโดยอาจารย์ด้วย
การสังเกตจากพฤติกรรมใน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่
จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ       

ในหลักสูตร 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.7 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

-การสอนแทรกในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
ส าหรับนักศึกษา 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ประเด็นที่ตนเองต้องการได้อย่างเป็น
ระบบ 
- มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับความสามารถให้นักศึกษา
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งด้านการ
พูดและการเขียนเชิงวิชาการ เช่น 
วิชาการอ่านทางรัฐศาสตร์ 

- มีการประเมินการเรียน
การสอนในส่วนของการ
วิเคราะห์สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
- ประเมินโดยอาจารย์ด้วย
การสังเกตจากพฤติกรรมใน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา                   
(Curriculum Mapping)    
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึง ไม่ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.กลุ่มภาษา                                

ก.กลุ่มภาษาไทย                                

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

ข.กลุ่มภาษาต่างประเทศ                                

1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ                                

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                                

1421 10ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 1   - - -  - -    - -     - -  - - - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

1421 101  ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 2   - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 108  ภาษาอังกฤษอย่าง
เข้มข้น    - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 109  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 224  ภาษาอังกฤษส าหรับ
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 216  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เดินทาง   - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 217  ภาษาอังกฤษจากสื่อ  - - -  - -    - -     - -  - - - - -        

1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม  - - -  - -    - -     - -  - - - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

ตัวเข้าสู่อาชีพ  

1.2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และ
สุนทรียภาพ 

                               

1406 111 ความสุขในชีวิต -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  - - - 

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม -  - - - - - - - - - -   - - - -   - - - - - - -  - - - 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล   - - - - -  - - - - -  - - - -   - - - - - - -  - - - 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  - - - 

1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนา -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

อารมณ์ 

1447 200  มนุษย์กับการสื่อสาร   - - - - - - - - - -    - - -     - - - - -    - 

ข. กลุ่มพลเมือง โลกและการอยู่
ร่วมกัน                                

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1441 100 มนุษย์กับสังคม -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1443 200 กฎหมายกับสังคม -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1443 200 กฎหมายกับสังคม -  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1020 001 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่ม
น้ าโขง 

-  - - - - - - - - - - -  - - - -   - - - - - - -  -  - 

1021 101 กฎหมายที่จ าเป็นใน   - - - - - - - - - - -   - - -   - - - - - - -  -  - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

ชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง   

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการจัดการ 

                               

ก.กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม                                

1013 001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต  - - - - - -  - - - - - -  - - -  -   - - - - - -  - - 

1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  - - - - - -  - - - -  -  - - -  -   - - - - - -  - - 

1011 002 วิทยาศาสตร์กายภาพกับ
ชีวิต   - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -    - 

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ                                

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศ   - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  -  - 



100 
 

            

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ  - - - - - -  - - - -  -  - - -  -   - - - - - -   - 

1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน   - - - - -  - - - -    - - -  -  - - - - - - -   - 

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง 
  - - - - - -  - - - -  -  - - -     - - - - - -   - 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกท่ัวไป                                

ก.ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ                                

ภาษาลาว                                

1412 101 ภาษาลาว 1  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

ภาษาเวียดนาม                                

1413 101 ภาษาเวียดนาม 1  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

ภาษาเขมร                                

1414 101  ภาษาเขมร 1  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

ภาษาญ่ีปุ่น                                

1416 115 ภาษาญ่ีปุ่น 1  - - - - - -  - - - -    - - -     - - - - -  - - - 

ข.กลุ่มมนุษย์ สังคมศาสตร์                                

1432 100  มนุษย์กับอารยธรรม -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1432 101  วัฒนธรรมไทย   - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1432 102  วัฒนธรรมอีสาน -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1441 103  นวัตกรรมทางสังคม -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1441 104  ประชากรศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย   - -  - -   - - -    - - -  -  - - -        

1445 100  พลวัตสังคมไทย   - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1446 101  ศิลปะการด าเนินชีวิต -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1447 103  การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

-  - -  - - -  - - -   -  - -  -  - - -        

1447 104  โลกภาพยนตร์ -  - -  - - -   - -   -  - -  -  - - -        

1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1449 101  การจัดการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน   -  - -  - - -  - - -   - - - -  -  - - -        

1507 100  สังคมกับสุขภาพ   - -  - -    - -     - -  -  - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

ค.กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                                

1100 108  กลและของเล่น
วิทยาศาสตร์  - - -  - - -   - -  

- 
  - - -   - - -        

1100 114  คณิตศาสตร์เพื่อความม่ันคงของ
ชีวิต   - - -  - -    -  - -  -   - - -   - - -        

1100 115  คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21  - - -  - -    - -  -   - - -   - - -        

1100 128  การจัดการ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ในชีวิตประจ าวัน    - -  - -    - -     - - -   - - -        

1100 133  รังสีในชีวิตประจ าวัน    - - -  - - - -  - -  -   - - -   - - -        

1100 134  พลังงานและชีวิต   - -  - -    - -  -   - -    - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

1100 135  ดาราศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน    - - -  - -    -  - -  -   - - -   - - -        

1100 141  วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 - - -  - - - -  - -  

- 

  - - -   - - -       

 
 
 
 

1100 146  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 - - -  - - - -  - -  

- 

  - - -   - - -        

1100 148  ชีวิตกับจุลินทรีย์   - - -  - -  -  - -  -   - -    - - -        

1100 151  พลังของการคิด    - -  - -    - -  -   - -    - - -        
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

1439 104  การดูแลสมรรถภาพทาง
กาย     - -  - - - -  - -  -   - - -   - - -        

1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย  - - -  - -  -  - -  -   - -    - - -        

1503 100  ยาในชีวิตประจ าวัน  - - -  - - - -  - - - -   - - -   - - -        

1503 102  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม  - - -  - -    - -  -   - - -   - - -        

1903 101  ทักษะชีวิตและสุขภาพ
วัยรุ่น  - - -  - - - -  - -  -   - - -   - - -        

1903 102  พฤติกรรมทางเพศและ
ความปลอดภัย ทางเพศ  - - -  - - - -  - -  -   - - -   - - -        

ง.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ                                
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าถึงความรู้ใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสาขา
อื่น รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและ
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝนภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
การวิจัย ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.9 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

การจัดการ 

1100 116 ความปลอดภัยในการใช้
ชีวิตในยุคดิจิตอล 

- - - - - - -  - - - -    - - - - -   - - - - -  -  - 

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  - -  - - -  - - - -  -  - - -  -  - - - - - - -   - 

1701 162 การจัดการชีวิต   - -  - -  - - - -    - - -     - - - - -    - 

1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อ
สังคมในบริบทนานาชาติ  - - - - - -  - - - -  - - - - -     - - - - - - - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                

2300 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  -   - -   - - -   - - -          -  - - - - 

2300 102 การเมืองกับความสัมพันธ์สังคม            -      -       - - -     
2300 103 ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   -         -  -    -       - - -     
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2300 106 มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ      - -   - - -    - - - - - -  - - - - -   - - 

2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน  - - - - - -    - -  - - - - - - - - -  - - - -  - - - 
2300 413 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น     - -    - - -                   - 
2301 101 การเมืองและการปกครองของไทย    - -  - - -  - - - -  -  - - - - -   - - - - -  -   
2301 104 การปกครองท้องถ่ินเบื้องต้น                  -       - - -     
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2302 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     - - -    - -      -        - -    - 

2303 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร ์  -    - -           - - - -   - -  -  - -  

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกการปกครอง                         
       

2300 308 โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของภาคอีสาน            -      -       - -  

    

2300 309 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง            -      -       - - -     
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2300 310 หลักกฎหมายปกครองส าหรับนัก
รัฐศาสตร์             -      -       - - -     

2301 202 ปรัชญาการเมือง            -      -       - - -     
2301 203 การเมืองไทยสมัยใหม่            -      -       - - -     
2301 204 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ            -      -       - - -     
2301 205 ระบอบการปกครองและ  - - - - -  - - - -  -  - - -  -   - -  - - - - -  - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
อุดมการณ์ทางการเมือง 
2301 20 6 การเมืองเปรียบเทียบ  - -  - - -   - - - -  - - - - - -   - - - - -  - - - 
2301 301 พรรคการเมือง               กลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มผลักดันและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม 

  -         -      -       - - -     

2301 302 ทฤษฎีการเมือง  - - - - - - -  - - - -  - - - - - -  -   - - -  - - - 



113 
 

            

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2301 312 การเมืองสหรัฐอเมริกา              -      -       - - -     
2301 313 การเมืองสหราชอาณาจักร            -      -       - - -     
2301 340 การเมืองเรื่องการพัฒนา            -      -       - - -     
2301 401 การเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์  - - - - - -  - - - -  -  - - - -  - - - - - - -  - - - 

2301 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   - - - - -   - - -                   - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2301 403 การกระจายอ านาจและการบริหาร
จัดการท้องถ่ินเปรียบเทียบ  - - - - - - - -  - - -   - - - - - -   - - - -  - - - 

2.3 กลุ่มวิชาโท                            
 

 
  

2.3.1 กลุ่มวิชาโทการเมืองและการจัดการ
ปกครอง 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2300 311 การอ่านทางรัฐศาสตร์   - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  -   - - -  - - - 
2300 312 สังคมวิทยาการเมือง            -      -       - - -     
2301 307 ภาษาและวาทกรรมทางการเมือง    -         -  -    -       - - -     
2301 310 การเมืองของมาร์กซิสต์และนีโอ
มาร์กซิสต์  - - - - - - -   - - -  - - - - - - -   - - - -  - - - 

2301 324 ประชาธิปไตยและกระบวนการ  - -  - - - -  - - - -  - - - - - -   - - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
ประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบ 
2301 325 เพศกับการเมือง   -   - -   - - -   - - -            - - - - 
2301 326 การเมืองเรื่องสวัสดิการและ
นโยบายสาธารณะ   -   - - -  - - - -   - - - -          - - - - 

2301 331 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผ่าน
ภาพยนตร์             -      -       - - -     
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2301 334 การเมืองและการสื่อสารทาง
การเมือง             -      - - - - - - - - - -     

2301 404 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม    -         -      -       - - -     
2301 405 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม    -         -      -       - - -     
2301 406 การบริหารจัดการเมือง   -   - -   - - -   - - - -      - - - -    - - 
2301 407 การเมืองของความขัดแย้ง ความ  - - - - - -  - -  -    - - -  - -  - - - - -  -  - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
รุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง 
2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2301 409 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
การเมืองเฉพาะ   - - - - - - - -  - - -  - - - - - - -   - - - -  - - - 

2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน     - - - -  - -  -    - - -  - -  - - - - -  -  - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2.3.2 กลุ่มวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

                        
    

   

2.3.2.1 กลุ่มวิชาโทบังคับ                         
       

2302 102 องค์การระหว่างประเทศ   - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2302 103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง   - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
ประเทศ 

2.3.2.2 ลุ่มวิชาโทเลือก                         
       

2301 408 ภูมิรัฐศาสตร์    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2301 410 การเมืองและสิทธิมนุษยชน     - - - -   -  -    - - -  - -  - - - - -  -  - 
2302 201 กระบวนการนโยบายต่างประเทศ    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2302 202 ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ศึกษา    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2302 203 ความสัมพันธ์และนโยบาย
ต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก   - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 

2302 204 นโยบายต่างประเทศและความ
มั่นคงของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 

2302 205 จีนในการเมืองโลก    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2302 206 นโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 

2302 207 รัฐ สังคม และนโยบายต่างประเทศ
ร่วมสมัยของอินเดีย    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 

2302 208 ยุโรปศึกษา    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2302 209 ชายแดนศึกษา    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
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มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน อด
กลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 
1.5 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 
1.6 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรของสังคม 
 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรได้ 
2.3 มีความรู้ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารองค์การ 
และการปกครองท้องถ่ิน 
2.4 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ถึงความรู้ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาอ่ืน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.5 รู้ กฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติและข้อก าหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หาย เพื่อน ามาประกอบข้อคิดเห็นและสามารถ
น ามาวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 
3.5 สามารถน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์ 
3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
ภาคสนาม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย 
ค้นคว้าอิสระ โครงงาน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ 
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.6 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 
2302 210 กฎหมายระหว่างประเทศ   - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2302 211 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
2302 212 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
การเมืองโลก    - - - - -   - - -    - - -  -    - - - -  - - - 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนหลักสูตรนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 และหมวดที่ 8  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
 หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษา

อยู่ ดังนี้ 
1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2) มีการทวนสอบที่ก าหนดในมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบให้เป็นไปตามผลการ

เรียนรู้ของรายวิชา  
3) มีการน าผลการทวนสอบเสนอต่อกรรมการวิชาการและกรรมการประจ าคณะ 
4) มีการน าผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงในรายวิชา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
      กลยุทธ์ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ด าเนินการโดย
การส ารวจประเมินผลจากการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและผลการส ารวจที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างครบวงจร  และมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 

1) การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ลักษณะการประกอบอาชีพของบัณฑิต การศึกษาต่อของบัณฑิตในแต่ละรุ่น 

2) การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต ในด้านความรู้วิชาการ ทักษะปฏิบัติ ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

3) การประเมินคุณภาพของหลักสูตรของบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
บัณฑิต ศิษย์เก่า ในด้านความรู้วิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และอ่ืนๆ ที่บัณฑิตและศิษย์เก่าได้น าไปประยุกต์ใช้ 

4) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณสมบัติบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร รวมถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่การสร้างความรู้และ
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
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ระบบและกลไกในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
1. มีการก าหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ 
2. มีการก าหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา 
3. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
4. ก าหนดลักษณะผิดปกติของผลการประเมิน เช่นผลารประเมิน A 100% F > 10% มีการอุทธรณ์/

ร้องเรียน 
         
ขั้นตอนและวิธีการ 

1. ก าหนด/คัดเลือกรายวิชารับการทวนสอบ 
2. เกณฑ์การคัดเลือกให้ได้ไม่น้อยกว่า 25% 
3. วิธีการทวนสอบ เช่น ตรวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชากับแผนการประเมินผล

การเรียนรู้ใน มคอ.3/ตรวจข้อสอบกับ Test Blueprint/การตรวจเกรด/คะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ
หรือรายงานหรือกิจกรรมการประเมินอ่ืนๆ/การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ แหล่งฝึกงาน/ 
นักศึกษาตอบแบบส ารวจการรับรู้ผลการเรียนรู้ในด้านที่ไม่สามารถประเมินจากการสอบ/รายงาน/กิจกรรม อ่ืนๆ 
     กรณีผลการทวนสอบผิดปกติ 

1. การด าเนินการแจ้งผู้สอน/หัวหน้าภาค/ประธานหลักสูตร 
2. การปรับปรุงแก้ไข 
3. การรายงานผลการทวนสอบ เช่น ประชุมสรุปการด าเนินงาน รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า

คณะรายงานการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
4. น าข้อเสนอแนะจากคณะและมหาวิทยาลัยไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ             

การวัดประเมินผลต่อไป 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 ข้อ 61  
3.1 ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
3.2 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
3.3 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่: 

1.1 มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล การปฐมนิเทศ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

มีการชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย์  อธิบายคู่มือการศึกษาและหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ ชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ,
มคอ.4 และ การรายงานผลรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 การจัดหาและพัฒนาอาจารย์พ่ีเลี้ยง และจรรยาบรรณ
อาจารย์  

1.2 มีระบบการก ากับติดตามอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร   
1.3 ทดลองสอน ประเมินการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
 2.1.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน และเน้นให้อาจารย์พัฒนาทักษะการสอนที่ใช้

นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เช่น การสอนจากกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น  
  2.1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลและการทวนสอบอย่าง
ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญ 

 2.1.3 มีการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ในทุกภาคการศึกษาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เพ่ือพิจารณาถึงการสอนที่มีความเหมาะสม 

2.1.4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบรมการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

2.1.5 มีการสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์และพัฒนาการเรียน
การสอนและศักยภาพของผู้เรียน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.2.1 มีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับการท าวิจัยและมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม

เกี่ยวกับการวิจัยและการเขียนวิชาการ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการผลิตต าราให้กับอาจารย์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแหล่งทุนการวิจัยให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

 2.2.2 มีการสนับสนุนด้านงบประมาณการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการเข้าร่วมการสัมนา 
ในเวทีวิชาการสถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและสร้างงานวิจัย
ร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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 2.2.3 มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.4  มีการจัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอนของอาจารย์ 

 2.2.5 มีการวางแผนด้านบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ลาศึกษาต่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร   
  1.1 การบริหารหลักสูตร 
    1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ก ากับ 
ดูแลให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและด าเนินการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 1.5 แต่งตั้งกรรมการทบทวนและประเมินผลการด าเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับติดตามและสนับสนุน โดยการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสาระรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    
 3 นักศึกษา 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้มีระบบกลไกในการรับและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา มีการทบทวนแผนการรับ คุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า ประเมินกระบวนการ น ามาปรับปรุงพัฒนา
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กระบวนการ เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถเรียนในหลักสู ตร
ได้ นอกจากนั้นมีระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และการวิจัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ที่หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยจัด และมีการทบทวน และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพ่ือให้อัตราการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาสูง รวมถึงส ารวจความพึงพอใจ และผลการจัดการ
ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
 
4. อาจารย ์
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้มีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมีการทบทวนอัตราก าลัง เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการจัดการเ พ่ือยกระดับคุณภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือจะน ามาปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  
    
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนสาระของรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชาที่มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง ทบทวนการก าหนดผู้สอน ให้เป็นไปตามความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับวิธีการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และ
ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทบทวนความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหา ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อ
หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ส านักวิทยบริการ ห้องศึกษาค้นคว้า

คณะ 
หนังสือภาษาไทย 9,237 469 
หนังสือภาษาอังกฤษ 1,507 17 
วารสารภาษาไทย 131 0 
วารสารภาษาอังกฤษ 64 0 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  
 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน 

 
1.การก ากับมาตรฐาน 
1.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวน
และรายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานการ
ประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X รายงาน
หลักสตูรที่ผา่น
สภาและ สกอ 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.3-4 ใน
ระบบ 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.5-6 ใน
ระบบ 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X รายงาน มคอ.7 
ในระบบ 

2.บัณฑิต 
2.1 มีผลบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 70 

- - - - X รายงานการได้
งานท าของ
บัณฑิตปริญญา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  
 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน 

 
ตรี ประจ าป ี

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - - X รายงานการได้
งานท าของ
บัณฑิตปริญญา
ตรี ประจ าป ี

3.นักศึกษา 
3.1 มีการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

X X X X X รายงานผลการ
เตรียมความ
พร้อมประจ าป ี

3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

X X X X X รายงานผล
ระบบการ
ก ากับควบคุม
ติดตาม 

4. อาจารย์ 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรใหม่ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการ
สอนบริหารหลักสูตร 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาอาจารย ์
การรับ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาอาจารย ์

4.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาบุคลากร 

5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผล 
การเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชา (มคอ.3-4) ที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในปีสุดท้าย) 

X X X X X รายงานผลการ
ทวนสอบ
รายวิชาใน
หลักสตูร
ประจ าปีและ
ผลการ
วิเคราะห ์

5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปี
ที่แล้ว 

- X X X X ผลการ
วิเคราะหจ์าก 
มคอ.5-6 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี - - - X X รายงานผลการ
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  
 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน 

 
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ประเมิน
ประจ าป ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X รายงานผลการ
ประเมิน
ประจ าป ี

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการในแต่ละปี 12 13 13 14 16  

 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ  
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา มีการด าเนิ นงานตามข้อ 1.1-1.5 และ           
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน :หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนไดแ้ก่ 
  1) การวิเคราะห์การประเมินผลการสอนจากนักศึกษาผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย 
          2) การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะภายหลังการเข้ารับการอบรมการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ 
          3) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน 
          4) ผลการประเมินการฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง 
          5) การวิเคราะห์ผลจากการประเมินผลการสอนจากคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ       
ขอค าแนะน า 

  6) แบบรายงานผล แบบ มคอ.5 มคอ.6/แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน โดยได้น าผล         
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนดังนี้  

   6.1) น าผลการประเมิน แบบรายงานผล มคอ.5 มคอ.6 เข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือหารือร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชาถึงแผนการปรับปรุง ประเด็นการปรับปรุง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาอ่ืนที่มีกลยุทธ์การสอนที่ดี วิธีการปรับปรุง ก าหนดระยะเวลาที่จะเริ่มปรับปรุง และการวัดผลภายหลังการ
ปรับปรุง  

6.2) น าเสนอแผนการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ผ่านการหารือเบื้องต้นจากที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ และน าเข้าสู่การพิจารณากรรมการ
ประจ าคณะต่อไป  
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  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : หลักสูตรมีการประเมินทักษะของอาจารย์ 
ได้แก่ 
          1) การประเมินการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรแต่ละภาคโดยนักศึกษา 
          2) การสังเกตการณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค ประธานหลักสูตรหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 
          3) แบบ มคอ.5 มคอ.6 
           4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
           5) การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษา
ต้องการ  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม :   
    2.1 มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิต และอาจารย์ 
    2.2 มีการประเมินหลักสูตรโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินจากภายนอก 
    2.3 มีการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
    2.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร :   
    3.1 มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และตามระยะเวลาตาม ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    3.2 มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง :   
    4.1 ระดับหลักสูตร ให้น าผลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
มาทบทวนผลการประเมินและการวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มาวิเคราะห์ในภาพรวม 
   4.2  มีการน าข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มาทบทวนผลการประเมินและการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
   4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
   4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
      (..........................................................) 
     ดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช 
                                            คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
     วันที.่....................................................... 
 
 
 
     (..........................................................) 

                           รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์        
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   วันที.่......................................  
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ภาคผนวกที่  1 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นายปฐวี โชติอนันต์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  1239900102432 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ -  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 203 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ บรรจุเมื่อ 3 ธันวาคม 2557    
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557   รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      2 ปี 7   เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี

ย้อนหลัง 

2560 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - 1 - - 
2557 - - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
 8.1 วิจัย 

       - 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

      - 
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  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปฐวี โชติอนันต.์ (2558, มกราคม – มิถุนายน). ท้องถิ่น ธุรกิจ และประชาสังคม กรณีศึกษาย่านนิมานเห

มินท์ จังหวัดเชียงใหม่. ในวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. ปีที่4 
(1). หน้า 95-120. 

 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  - 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  30101202079204804 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ -  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 205 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 เมษายน 2549    
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      10 ปี  4  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Master of Public Policy Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 

Australia 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี

ย้อนหลัง 

2560 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 2 - 1 - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - 1 - 
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8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
 8.1 วิจัย 
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ 

และค าปิ่น อักษร. 2557. การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และ
ไฮโล จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, และเพียงกมล มานะรัตน์. 2557. การประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุดประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

- 
  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปิยะมาศ ทัพมงคล. 2557. “การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล”, วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, 120-144. 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เพียงกมล มานะรัตน์ และปิยะมาศ ทัพมงคล. 2555. “บทส ารวจความเป็นพลเมืองและยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นพลเมืองในสังคมไทย: การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะพลเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย จากประสบการณ์จากงานวิจัย”, Proceeding การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2554 เรื่อง ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. 

 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  357030038362 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ -  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 365 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2550    
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      9 ปี  8  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี

ย้อนหลัง 

2560 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 2 - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
 8.1 วิจัย 
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ 

และค าปิ่น อักษร. 2557. การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และ
ไฮโล จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
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กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, และเพียงกมล มานะรัตน์. 2557. การประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุดประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

- 
 
  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

- 
 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3509900267681 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ -  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 203 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 เมษายน 2549    
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ต้ังแต่วันที ่1 มิถุนายน 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      10 ปี  2  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Master of Public Policy Public Policy พ.ศ. 2553 University of Tasmania, 

Australia 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี

ย้อนหลัง 

2560 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 2 - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - 1 - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
 8.1 วิจัย 
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ 

และค าปิ่น อักษร. 2557. การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และ
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ไฮโล จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, และเพียงกมล มานะรัตน์. 2557. การประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุดประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลต าบลกุดประทาย ต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

- 
 
  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เพียงกมล มานะรัตน์ และปิยะมาศ ทัพมงคล. 2555. “บทส ารวจความเป็นพลเมืองและยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นพลเมืองในสังคมไทย: การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะพลเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย จากประสบการณ์จากงานวิจัย”, Proceeding การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2554 เรื่อง ความเปน็พลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. 

 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3100701199583 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 446  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ บรรจุเมื่อ 15 สิงหาคม 2549   
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2549  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 11 ปี 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รัฐศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี

ย้อนหลัง 

2560 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 2 - - - - 
2559 - 1 - - 1 
2558 2 - - - - 
2557 1 - - 1 - 
2556 1 - - - - 
2555 1 - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
 8.1 วิจัย 
  8.1.1 งานวิจัยที่ด าเนินการแล้ว 

1. โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของ
บ้านปากลา ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 2552 (หัวหน้าโครงการ) 
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 2. โครงการวิจัยเรื่อง  “แนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาของความทับซ้อน/ก ากวมระหว่างคนไร้รัฐกับ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว: กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายข้ามชาติ)2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 3. โครงการวิจัย เรื่อง “แรงงานกับความไม่เป็นธรรม”  ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม
เพ่ือสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กันยายน 2555 (นักวิจัยร่วมโครงการ) 

4. โครงการวิจัยเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก” ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายข้ามชาติ) 2556 (นักวิจัยร่วมโครงการ) 
 5. โครงการวิจัย เรื่อง “การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโล 
จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ” ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 (หัวหน้าโครงการ) 

6. โครงการวิจัย เรื่อง “การยื้อแย่งที่ดินในบริบทความขัดแย้งของ ‘การพัฒนาเศรษฐกิจ’ และ ‘การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ’ : กรณีศึกษาชุมชนชายแดนไทย-ลาว จงัหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายข้ามชาติ) 2558 (นักวิจัยร่วมโครงการ) 

7. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 (หัวหน้า
โครงการ) 

8.1.2 งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
1. โครงการวิจัย “การส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โซน 3 ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน 36 พ้ืนที่” ได้รับการว่าจ้างโดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) 2560 (หัวหน้าโครงการ) 

2. โครงการวิจัย “เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในฐานะพ้ืนที่ปฏิบัติการของรัฐเสรีนิยมใหม่” ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายข้ามชาติ) 2560 (หัวหน้าโครงการ) 
 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์. (2554). คนไร้รัฐกับสถานะความเป็นพลเมือง มุมมองต่อความเป็นพลเมืองยุค
หลังรัฐ-ชาติ (postnation-state) กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. ใน ชายแดนอีสานกับ
เพ่ือนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย. บรรณาธิการโดย กนกวรรณ  มะโนรมย์. เชียงใหม่: 
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   

ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น ค าปิ่น อักษร และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์. (2559).  “การยื้อ
แย่งที่ดินในบริบทความขัดแย้งของ ‘การพัฒนาทางเศรษฐกิจ’ และ ‘การอนุรักษ์ธรรมชาติ’ : กรณีศึกษาชุมชน
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ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี” ใน สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครองและการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
ชายแดนอีสาน, บรรณาธิการโดย กนกวรรณ มะโนรมย์. อุบลราชธานี: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
 
  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ไม่มี 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์. (2557). มิติเชิงภูมิศาสตร์ในความขัดแย้งด้านทรัพยากรเหมืองแร่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐศาสตร์ฯ มช.50 ปี ท าดีเพื่อสังคมวันที่ 25-26 ธันวาคม 
2557 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า1-21. 
 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ   

รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น  “การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย อาจารย์จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10  
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ภาคผนวกที่  2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวกที่  3 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 
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ภาคผนวกที่ 4 
สมอ.08 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
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