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 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Political Science Program 
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 ไม่ม ี
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 จ านวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
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 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น 

ปีการศึกษา 2565   

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหน็ชอบหลักสูตร  ในการประชุม            

ครั้งที่ 47 (2/2564)  วันที ่17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 10/2564  วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 5 วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  ข้าราชการประจ าในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของ

สถาบันต่าง ๆ 

 8.2  เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคลากร เจา้หนา้ที่วเิคราะห์อัตราก าลัง หัวหน้า/ผูช่้วยผู้จัดการ

โครงการของเอกชน เช่น บริษัทหา้งร้าน โรงแรม สายการบิน ธนาคาร เป็นต้น 

 8.3  พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านสังคมศาสตร์ 

 8.4  นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ 

 8.5  เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ



 

 

 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง 35013005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

 

ร.บ. 

การเมืองและการ

ปกครอง 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

 

2549 

2 นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 34808003XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

M.A. 

 

ร.บ. 

 

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

International Relations 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืง

การปกครอง

เปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

Deakin University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2553 

 

2548 

 

 

 

2548 

3 นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

 

ร.บ. 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 

 

2557 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

 

 

ศศ.บ. 

การปกครอง

เปรียบเทียบ 

ภาษาฝร่ังเศส 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

2549 

4 นางสาวกัลยาพร กันอิน 15507000XXXXX อาจารย์ ร.ม.  

ร.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

- 

- 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2561 

2553 

 

5 นายทวีป มหาสิงห์ 35002000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

การเมอืงการปกครอง 

- 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2555 

2548 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน

ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน รัฐบาลไทยจึงได้ให้

ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนเป็นอย่าง

มาก ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และยังเป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับ 1 ของไทย

เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักในการที่จะท าให้อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคม

อาเซียน” ต่อไป รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนตามที่ไดประกาศตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 

2554 ที่ต้องการน าประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางสมบูรณโดยสราง

ความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมอืงและความมั่นคง 

โดยรวมถึงการเรงด าเนินการตามขอตกลงในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งใน

มิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอก

ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเขาสู่

ประชาคมอาเซียน 

ผลของนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยได้เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับ และด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องเตรียม

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการศึกษา ทักษะฝมีือแรงงาน 

รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่รอบด้าน และมีโอกาสในการ

หางานท าในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมากขึ้น  

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปรากฎการณ์ต่อเนื่องของโลกาภิวัตน์รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างมากในปัจจุบัน กล่าวคือ 

โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงรัฐต่าง ๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและได้รับ

ผลกระทบจากซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่ง

ประเทศไทยก็ถูกผูกโยงเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากการผสานกลมกลืนและการปะทะกันระหว่างค่านิยม

ตะวันตกและตะวันออก การผสานกลมกลืนท าให้สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
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กระแสตะวันตกที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์การค้าแบบทุนนิยม-เสรีนิยม อุดมการณ์การเมืองแบบ

ประชาธิปไตย การให้ความส าคัญต่อสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน การเคารพต่อหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตาม ส่วนการปะทะกันน ามาซึ่งความขัดแย้ง เช่น ความ

ขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อ

การร้าย การแบ่งแยกดินแดน การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้

เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องรับมอืต่อไป 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมตามสามเสาหลัก คือ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีกระทรวงพาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก ซึ่งแนวโน้ม

การพัฒนาส าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการปรับตัวของไทยให้เข้ากับภาวะ

ดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก กล่าวคือ สังคมมีความตื่นตัวเพื่อ

รับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น มีการตั้งค าถามและคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ผลดีและผลเสียทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

ผลดีเช่นการที่สังคมไทยสามารถเปิดรับเพื่อเรียนรู้สังคมภายนอกจากประเทศอื่นในอาเซียนและสังคม

โลกได้ต่อไป ผลเสียเช่นการอพยพโยกย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย ปัญหาสมองไหลของ

แรงงานมฝีมีอื การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม      

มีส่วนท าใหจ้ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจสภาพสังคมรอบตัวและ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับด้านเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงสภาพดังกล่าว จึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติขึน้ เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะผลิตบัณฑิตที่จะมีความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นไปของรัฐไทยที่เชื่อมโยงต่อระบบสังคมโลกได้

อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในส่วนของการเมืองที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก ที่มีพัฒนาการเป็นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง

บัณฑิตที่มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ โดยเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกิดขึน้ในสังคม  

ปัญหาที่เกิดขึน้ และหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดติดวาทกรรมดั้งเดิมที่ขาดความพยายามเรียนรู้



7 

 

 

พลวัตของโลก การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจการเมืองของบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  จะเป็น

การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าที่

เป็นอยู่ต่อไป 

  

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากปัจจุบันการเมืองมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่าง

แนบแน่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยและมีเนื้อหาที่เหมาะสม อันจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น

ทางการเมอืงที่เช่ือมโยงกับด้านอื่น ๆ ได้ 

 12.2.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ

ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าทั้งกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 

Education: TQF: HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทั้ง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ

ศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายใน

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง

วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย 

(2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ  ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จรงิในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผูน้ าในการวิจัยใหส้ามารถ

ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น 

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ

ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร

จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตภาคเหนอืตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยใน

การสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็น

รากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน าไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้ 

1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์          

มีภารกิจหลักเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และ

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา (Volunteer Mind) และจิตส านึกเพื่อสังคม (Public 

Consciousness and Awareness) 
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2) พันธกิจด้านวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย

สังคม ปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้าน

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม มุ่งสู่

มาตรฐานสากล 

3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครอง การบริการสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการ

เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต

ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ

ความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างที่ หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(Pluralist society) และการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

5) พันธกิจด้านการบริหารและการประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะ (High-performance organization) 

และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ

และงานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล และมุ่งรับใช้สังคม (Community Engagement Faculty) 

 

 12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ   

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ         

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง                       

การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ นิสิตมีพื้น

ฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้ง

พัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านงาน

เอกสาร การวิเคราะห์เหตุการณ์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงานในภาคราชการ รวมทั้งการ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานธุรกิจเอกชน บัณฑิตจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 (2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้น

พื้นฐานได้ สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้เทคนิคการวางแผน การจัดท าโครงการ การ

ก าหนดประเด็นปัญหาเป็นเครื่องมือหลัก น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังส าเร็จ

การศกึษา หรอืใช้เป็นรากฐานในการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการด้านการ

บริหารงานบุคคล การจัดท าเอกสารราชการ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

กฎหมายปกครอง สิทธิมนุษยชน การบริหารการพัฒนาแก่วงการอาชีพหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความตระหนักรู้ถึ งคุณค่าแห่ ง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้  

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ลุ่มลึกใน

ศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 

และจติส านึกเพื่อสังคม 

(2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา

สังคม และสามารถยกระดับไปสู่ความเป็นสากลต่อไป 

(3) หลักสูตรเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางการเมืองในทุกระดับ ทั้งใน

ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการ บนฐาน

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และ

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเข้าใจและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมพหุ

วัฒนธรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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(5) หลักสูตรจะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 

เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 

และมุ่งรับใช้สังคม 

    

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 
 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

   

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 
   

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุค

ดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

       รวม 30 หน่วยกิต 

 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิาสตร์ 
 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

Criminal Law for Political Scientist  

3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์  

Civil Law and Commercial Law for Political Scientist 

3(3-0-6) 

 

                    13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

  

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

191100 

 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

History, Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

 

191101 จติวิทยาสังคม      

Social Psychology    

3(3-0-6) 
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191300 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology  

3(2-2-5) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 

   

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้  

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

192201 การเมอืงการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

 

 13.2 การบรหิารจัดการ 

   13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ                

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน  เพื่อให้การจัด                       

การเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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   13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   ส าหรับความรับผิดชอบของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์นั้น ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือหลักสูตรนั้น ๆ คณะหรือหลักสูตรอื่นที่

ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือ

ขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร  

 ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือหลักสูตรอื่นที่ก าหนดให้รายวิชาของหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายัง

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย รายวิชาใดที่ใช้รหัสวิชาของของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ได้แก่ รหัส 

192xxx) มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์ของของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เป็นผู้สอน ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรด

รายวิชาที่ใชร้หัสของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   “หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการเมือง

โลก เพื่อเตรียมคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับท้องถิ่น ประเทศ ประชาคมโลก และเพื่อตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการพัฒนาเชงิพื้นที”่ 

 1.2 ความส าคัญ   

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่ องจากสถานการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งของประเทศและของประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ

บทบาทของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายทั้งในแง่ของตัวตนและบทบาทหน้าที่ที่ควรต้อง

ครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกของชุมชน รัฐชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นพลเมืองของประชาคม

โลก ส่งผลให้ประเด็นในการเรียนรู้มีความหลากหลาย ดังนั้นนิสิตรัฐศาสตร์จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ

ถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้จากการศกึษาวิชารัฐศาสตร์ทั้งในบริบทด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและองค์

ความรู้เก่าและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และบริบทของสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงจากการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการเลือกศกึษาวิชาเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง 

การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งเพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิต

เป็นผู้รู้ผู้เช่ียวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไป

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งตอบสนองปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาสถาบัน 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมาย

ที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายที่ 11 เมอืงและชุมชนยั่งยืน และเป้าหมายที่ 16 สันติภาพและสถาบัน

ที่เข้ามแข็ง และการพัฒนาเชงิพื้นที่ 

  กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 

   (1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอ านาจ

ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ระบอบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ตลอดจนประเด็น

การเมืองร่วมสมัย เช่น ปรัชญาการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ การเมืองการปกครองไทย 

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

   (2) กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ประเด็น

เกี่ยวกับอ านาจส่วนท้องถิ่น พลวัตรทางการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการปกครองและบริหารงานส่วน

ท้องถิ่น เช่น การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภาคเหนือ

ตอนบน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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   (3) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่เป็น

ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อันครอบคลุมประเด็น

ด้านต่าง ๆ คือการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย  ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ 

  ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 

(1) ทักษะความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ากระท าในสิ่งที่มเีหตุผล 

(2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการสืบค้น วิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารและการหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองตลอดชีพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน โดยทักษะนี้ จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชา

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และในรายวิชาการเขียนรายงานการวิจัย หรือรายวิชาประเด็นปัจจุบันใน

หัวข้อตา่ง ๆ 

(3) ทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดหรอืสนับสนุนให้มีการฝึกงาน

ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ทักษะด้านความรู้อย่าง

บูรณาการในการท างานจริง การเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้

อย่างมคีวามสันตสิุข 

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

สุนทรียศลิป์ และด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  

 ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จึงมีส่วนส าคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

มคีุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งผลติบัณฑติให้มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

            1.3.1  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการเมือง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ

ประชาคมโลก 

1.3.2  เพื่อให้เกิดความคิดเชิงวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ศาสตร์

ทางการเมอืง 

 1.3.3  เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานผา่นการใชค้วามรูเ้ชงิวิชาการทางรัฐศาสตร์ 

 1.3.4  เพื่อให้เกิดความเป็นพลเมืองที่มคีุณภาพในสังคมทุกระดับ 

  



17 

 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการส าคัญของศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  

ประเทศ และประชาคมโลก 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

PLO5 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี 

 คุณภาพ มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมในทุกระดับ 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดและความรูไ้ปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต  

PLO7 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมวีิจารณญาณ โดยใช้ศาสตร์ทางการเมอืง 

หลากหลายมิติมาวิเคราะหเ์ชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก         
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนด

แผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์  ตัวหลักฐานและตัว

บ่งชี้ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้

หลักสูตรในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ในปีการศึกษา 2569 การพัฒนา

ปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินปีการศกึษา 2564 ดังตอ่ไปนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรเรื่องต่าง ๆ ของ สกอ. 

หาก สกอ. ท าการปรับเปลี่ยน

เกณฑ ์

1.1 ติดตามการปรับเปลี่ยน

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ.  

1.2 เชญิคณาจารย์และ

ผูเ้ชี่ยวชาญในสถาบันมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

1.3 เชญิผูท้รงคุณวุฒิให้

ค าปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรที่ได้รับปรับปรุง

แล้ว 

1.2 รายงานผลการ

ด าเนนิการการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวาม

ทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ

ตลาดแรงงาน 

2.1 ส ารวจความตอ้งการบัณฑติ

และความเปลี่ยนแปลง ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

2.2 ส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต 

 

 

 

 

 

2.3 ส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ

หลักสูตร 

 

2.1 ผลการส ารวจความ

ต้องการบัณฑิตใน

ตลาดแรงงานปัจจุบัน 

2.2 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ

สมบูรณ์ 

2.3 ผลส ารวจภาวะการมี

งานท าของบัณฑิตได้งานท า

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

2.4 รายงานสรุปผลการ

ส ารวจภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ 

2.5 ความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของบัณฑิตที่ผา่น

หลักสูตรดังกล่าวแล้ว 

2.6 รายงานสรุปผลส ารวจ
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2.4 ส ารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบการที่นิสิตเข้า

ท างาน 

 

 

 

 

2.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความ

คิ ด เห็ น จ าก อ งค์ ก รภ าค รั ฐ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ

สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

ความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของบัณฑิต 

2.7 ความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นิสติเข้า

ท างาน 

2.8 รายงานสรุปผลส ารวจ

ความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นิสติเข้า

ท างาน 

2.9 การประชุมของหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑติ กับองค์กร

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2.10 รายงานผลการจัด

ประชุม เพื่อน าไป

ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

 2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

 2.3.2 พื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของนิสิตจากระบบรับตรง ระบบ admission กลาง 

และจากโครงการพเิศษอาจแตกต่างกัน 

2.3.3 ความไม่กระตอืรอืร้นและขาดเป้าหมายในการเรียนด้านรัฐศาสตร์ 
 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

 2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตที่มีพื้นอ่อนในภาค

การศกึษาต้น 

 2.4.3 กระตุ้นและให้ความรู้ในเรื่องการเรยีนและท างานของนักรัฐศาสตร์ 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2  100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 3   100 100 100 

ช้ันปีที่ 4    100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    100 100 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายรับ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

    (เงินเดอืน)    

 

2,966,400 

 

3,055,392 

 

3,147,054 

 

3,241,465 

 

3,338,709 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

3. งบด าเนนิการ 

    (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบด าเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

รวมรายจ่าย 4,366,400 4,455,392 4,547,054 4,641,465 4,738,709 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

              แบบช้ันเรยีน 
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หนว่ยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 94 93 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ    

   2.2 กลุ่มวิชาแกน  33 33 

   2.3 กลุ่มวิชาเอก 

         กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

         กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 55 

34 

21 

54 

39 

15 

   2.4 กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกจิศึกษา/

การศึกษาอิสระ 

 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 130 129 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 
   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุค

ดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

                2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 93  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาแกน จ านวน 33  หน่วยกิต 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

191100 

 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

History, Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

 

191101 จติวิทยาสังคม      

Social Psychology    

3(3-0-6) 
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191300 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้  

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

192201 การเมอืงการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

192202 การเมอืงการปกครองท้องถิ่น  

Local Politics and Government 

3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 
 

 

   กลุ่มวิชาเอก                 จ านวน        54  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาเอกบังคับ           จ านวน        39 หน่วยกิต 

192211 

 

ปรัชญาการเมอืง  

Political Philosophy 

3(3-0-6) 

 

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

192213 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

Constitutional and Administrative Laws 

3(3-0-6) 

192214 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ  

International Political Economy    

3(3-0-6) 

192215 การเมอืงการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Politics and Government of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

192311 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 

Constitution and Political Institution 

3(3-0-6) 

192312 

 

 

 

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ

ภาคเหนือตอนบน  

History, Economy, Politics and Society of Upper 

Northern Thailand 

3(3-0-6) 
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192313 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ  

Comparative Politics and Government 

3(3-0-6) 

192314 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Local Government and Related Law 

3(3-0-6) 

192411 

 

สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

 

192412 การอา่นวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ 

Reading in Political Science Literature 

2(2-2-5) 

193202 

 

การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย  

Thai Public Administration in Contemporary 

3(2-2-5) 

 

 193241 

           

นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

Innovations for Human Resource Management in Public 

Sector  

3(3-0-6) 

193251            นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชงินโยบาย  

Public Policy and Policy Innovation  

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

 ให้นิสติเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ จากจ านวนทั้งสิน้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการ

เมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และ 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ โดยนิสติสามารถเลือกศกึษาเฉพาะกลุ่มวชิาใดวิชาหนึ่งเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 15 

หนว่ยกิต ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มวชิาการเมอืงการปกครอง  

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

Criminal Law for Political Scientist  

3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์  

Civil Law and Commercial Law for Political Scientist 

3(3-0-6) 

192321 จรยิธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม  

Ethics and Social Justice  

3(3-0-6) 

192322 ประชาธิปไตยดิจทิัล 

Digital Democracy 

3(3-0-6) 

 

192323 ความรุนแรงและสันติวธิี  

Violence and Nonviolence  

3(2-2-5) 
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192324 แนวคิดมาร์กซิสมแ์ละหลังมาร์กซิสม์  

Marxism and Post-Marxism  

3(3-0-6) 

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 

Political Parties, Interest Groups, and Elections 

3(3-0-6) 

192326 การเมอืงเรื่องชาติพันธุ์ 

Politics of Ethnicity 

3(2-2-5) 

192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม 

Political and Social Movements 

3(3-0-6) 

192328 เพศกับการเมอืง  

Gender and Politics   

3(3-0-6) 

192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง    

Selected Topics in Politics and Government 

3(3-0-6) 

192422 การเมอืงการปกครองของประเทศมหาอ านาจ 

Politics and Government of Major Powers 

3(3-0-6) 

 

192423 

 

สัมมนาความคิดทางการเมือง 

Seminar on Political Thoughts 

3(3-0-6) 

 

192424 

 

การสื่อสารทางการเมอืง  

Political communication 

3(3-0-6) 

192425 

 

ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร ์กับการเมอืง 

Language, Literatures, Films and Politics 

3(3-0-6) 

 

2. กลุ่มวชิาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น  

192331 พลเมืองดิจทิัลในระดับท้องถิ่น  

Digital Citizenship in Local Level 

3(3-0-6) 

192332 การเมอืงและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   

Comparative Local Government 

3(3-0-6) 

192333 ภาวะผูน้ าและชนช้ันน าในการเมอืงท้องถิ่น 

Leadership and Elite in Local Political 

3(3-0-6) 

192334 การเมอืงและการกระจายอ านาจทางการศกึษาในท้องถิ่น 

Politics and Educational Decentralization in Local 

Administration  

3(3-0-6) 

192431 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น 

Innovations for Local Management 

3(3-0-6) 
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192432 

 

หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น 

Selected Topics in Local Government 

3(3-0-6) 

 

193434 การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย 

Network Governance 

3(2-2-5) 

193436 นวัตกรรมการจัดการเมอืง    

Innovative Urban Management 

3(2-2-5) 

193437  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น   

Finance and Budgetary in Local Administration 

3(2-2-5) 

193447 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น   

Human resource management in Thai Local 

Administration 

3(2-2-5) 

3. กลุ่มวชิาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

192341 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

History of International Relations   

3(3-0-6) 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ  

International Law 

3(3-0-6) 

192343 องค์การระหว่างประเทศ  

International Organizations 

3(3-0-6) 

192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

Theories of International Relations 

3(3-0-6) 

192345 ยุทธศาสตรแ์ละความมั่นคงระหว่างประเทศ  

Strategic Studies and International Security 

3(3-0-6) 

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Human Rights in the International System 

3(2-2-5) 

192347 

 

การก่อการร้ายในการเมอืงโลก 

Terrorism in International Politics 

3(3-0-6) 

 

192348 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

International Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย  

Thai Foreign Policy 

3(3-0-6) 

192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

Foreign Policy of Major Powers 

3(2-2-5) 
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192442 การเมอืงโลกผ่านสื่อ  

Global Politics through Media 

3(2-2-5) 

192443 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

Affairs of Greater Mekong Subregion Countries   

3(3-0-6) 

 

192444 การเมอืงระหว่างประเทศรว่มสมัย 

Contemporary International Politics 

3(3-0-6) 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ  

Diplomacy and International Negotiation 

3(3-0-6) 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือกศึกษา 

International Relations of a Selected Region 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ จ านวน   6  หน่วยกิต 

192451 การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

192452 ฝกึงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

192453 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education    

 หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถ เลือก เรียนรายวิชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิทย าลั ยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาองักฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ชีวติยุคดจิิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

100001    ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับกฎหมาย 

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

191100 ประวัติศาสตร ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

History, Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

192101 รัฐศาสตรเ์บื้องตน้ 

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

191101 จิตวิทยาสังคม    

Social Psychology    

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

192201 

 

การเมอืงการปกครองไทย   

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

192211 

 

ปรัชญาการเมอืง    

Political Philosophy 

3(3-0-6) 

192212 

 

ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

192202 การเมอืงการปกครองท้องถิ่น  

Local Politics and Government 

3(3-0-6) 

192213 

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

Constitutional and Administrative Laws 

3(3-0-6) 

 

192214 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ 

International Political Economy    

3(3-0-6) 

192215 การเมอืงการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Politics and Government of Southeast Asia  

3(3-0-6) 

193251 

 

นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

Public Policy and Policy Innovation 

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุค

ดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

191300 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology  

3(2-2-5) 

 

192311 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 

Constitution and Political Institution 

3(3-0-6) 

192312 

 

 

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมอืง และสังคมของ

ภาคเหนือตอนบน  

History, Economy, Politics and Society of Upper   

Northern Thailand 

3(3-0-6) 

193241 

 

นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Innovations for Human Resource Management in Public Sector  

3(3-0-6) 

192xxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

192313  การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ 

Comparative Politics and Government  

3(3-0-6) 

192314 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Local Government and Related Law 

3(3-0-6) 

192xxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective  

3(x-x-x) 

192xxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

192411 สัมมนา 

Seminar  

1(0-2-1) 

192412 การอา่นวรรณกรรมทางรัฐศาสตร ์

Reading in Political Science Literature 

2(2-2-5) 

 

192xxx 

 

วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

192xxx 

 

วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

193202 

 

การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย  

Thai Public Administration in Contemporary 

3(2-2-5) 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 

       ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นสิิตเลือกเรียนวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

192451 การศกึษาอิสระ   

Independent Study  

6  หนว่ยกิต 

    หรอื 

192452  การฝึกงาน 

Professional Training  

6  หน่วยกิต 

    หรอื 

192453  สหกิจศึกษา 

Co-operative Education  

6  หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน  2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ         1(0-2-1)

 Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทย

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ 

 Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

 Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

 English for Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(3-2-5) 

 Artistic for Life Management 

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม      2(0-4-2) 

  Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

 Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

   

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation  

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

 Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts 

of professional innovations 
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100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 

 Introduction to Law  

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับ

ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร 

สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน  

 Meaning and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and hierarchy of 

laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, important context of constitution law, administrative law, 

criminal law, criminal justice, related laws of everyday life 

 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย

ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใชแ้ก่ความผิดลหุโทษ ความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม

และการแปลงเอกสาร ชีวติและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

 Definition in the Penal Code, application of criminal law, punishments and measure of 

safety, principals and supporters, provisions of petty offences, provisions of security of the 

kingdom, administration, religions, peace, documents, sexuality, life and body, freedom and 

reputation, property  

 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 Civil Law and Commercial Law for Political Scientist   

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตั้งแต่ บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก  ทรัพย์ ค้ าประกัน 

จ านอง จ าน า ประกันภัย ตั๋วเงนิ หุน้ส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก 

 Fundamental principles of civil and commercial law under the Civil and Commercial code, 

Book 1-6, person, juristic person, property, juristic act, contracts, obligations, loan, deposit, 

guarantee, mortgage, pledge, insurance, bills, partnership and company, family and estate 
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126100   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)   

 Introduction to Economics  

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคาโดย

อุปสงค์  อุปทาน  ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงนิ  นโยบาย

การคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand 

and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation and international trade 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes  

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

 

191100  ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     3(3-0-6)  

 History, Sociology and Anthropology 

 ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ

เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา องค์ความรู้ว่าด้วยสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของโลกและไทย อิทธิพล

ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทย 

 Background of the view on social progress, historical developments of the transformation 

of knowledge in the humanities and social sciences to its development, knowledge of 

Developmental Sociology and Anthropology, history of economic and political development of the 

world and Thailand, influence of sociology and anthropology on development in Thailand 
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191101 จติวิทยาสังคม        3(3-0-6)  

 Social Psychology 

 แนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังคม ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็นผลมาจากการกระท า

ของบุคคลอื่น และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม การ

ขัดเกลาทางสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรับรู้ทางสังคม การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพล

ทางสังคม บทบาทของผู้น าและผู้ตามในบริบทสังคม การพัฒนาทัศนคติและการแก้ปัญหาสังคมตามหลัก

จติวิทยาสังคม 

 Fundamental concepts of social psychology, study human behavior resulting from others’ actions, 

personal behavior relating to various situations, relationship between social groups, socialization, social 

cooperation and conflict, social perception, social deviance, social influence, roles of leader and follower in social 

context, attitude development and problem solving based on social- psychological concepts 

 

191300  ระเบียบวิธีวจิัย   3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย การเลือกและก าหนดหัวข้อการวิจัย 

การตั้งค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

สร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียน

โครงรา่งและรายงานการวิจัย จรยิธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 

 Basic knowledge of research methodology, types of research, research topic selection 

and designation, research problems or research objective setting, population and sampling group, 

data collection methods, research tool creation, basic statistics for research, analysis and processing 

data, writing research proposal and research report, research and researcher ethics 

 

192101   รัฐศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science  

ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้าน

รัฐศาสตร์ การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา  และอุดมการณ์ทางการเมือง 

พืน้ฐาน การค้นคว้าและวิธีการหาความรูท้างด้านรัฐศาสตร์ 

Roots and importance of political science, substantive subfields of political science, basic 

thought and notions of political science: politics, power, state, government, regime, political 

philosophy and ideology, basic research method and ways to gain knowledge in political science 
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192102   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น       3(3-0-6)  

 Introduction to International Relations  

 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานใน

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัว

แสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง 

การทูต นโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง

ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 Historical background and development of international relations, fundamental concepts 

and theories of international relations, contemporary issues of international relations, actors in 

international relations, international security, cooperation and conflicts, diplomacy, foreign policy, 

international organizations and law, international political economy, human rights, international 

environmental politics 

 

192201   การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททางการเมอืงของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่

ส าคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย  การเชื่อมโยงกับพุทธ

ศาสนา ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ การแบ่งชนชนช้ันทางสังคมแบบไพร่-เจ้านาย  

 History of Thai politics, roles of important actors and institutions of Thai politics, political 

thoughts and cultural roots in Thai society, relationship between politics and Buddhism, patronage-

client relationship, and lord-subject class stratification 

 

192202 การเมืองการปกครองท้องถ่ิน   3(3-0-6) 

 Local Politics and Government  

 ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นไทย  

 Meanings, concepts, objectives and importance of local government, development of local 

government’s models, political development through local government process, relationship 

between local governments in various levels, issues, obstacles and tendency of Thai local 

government’s development  
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192211   ปรัชญาการเมือง   3(3-0-6)  

 Political Philosophy  

 แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญาทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ 

การหาความหมายของค าส าคัญทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อ านาจ การเมือง ความชอบธรรม 

เสรีภาพ 

 Approach of political philosophy, political philosophy of important philosophers, definition 

of crucial notions in political sphere: justice, power, politics, legitimacy, freedom 

 

192212   ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ   3(3-0-6) 

 Thai Foreign Relations 

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ บทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยต่าง ๆ  ผลกระทบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ต่างประเทศในอนาคต 

 Thailand and foreign relations, relations of Thailand and great powers, relations of 

Thailand and major international organizations, role of Thailand in world politics, factors of conduct 

of Thailand’s foreign policy in various eras,  impact of foreign relations to Thai state, future trends 

of Thai foreign relations  

 

192213   กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง   3(3-0-6) 

 Constitutional and Administrative Laws 

 ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดยเน้นที่ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายส าคัญ

ที่มปีระโยชน์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

 Relation between constitution and politics especially in Thailand, changed content of 

constitution according to politics, economic and social contexts in each period, roots of 

administrative law, main section of administrative law for political scientist 
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192214   เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 International Political Economy    

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมอืงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎี 

พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือและ

ความขัดแย้งในเศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ 

 Interplay between economy and politics in international relations, approaches and 

theories, evolutions of international political-economic system, actors, activities, cooperation and 

conflict in international political economy 

 

192215 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 

 Politics and Government of Southeast Asia 

 ประวัติศาสตรการเมอืงการปกครองของประเทศในภูมภิาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต การไดรับ

อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น การตกอยูในการครอบง าของมหาอ านาจตะวันตก 

สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเปนหนึ่งในภูมภิาคส าคัญในยุคโลกาภวิัฒน  

 History of politics and government of Southeast Asian countries, political and economic 

Influences of other regions on Southeast Asia, Western domination over Southeast Asian region, 

Southeast Asia after colonial era, Southeast Asia as one of important regions in globalization 

 

192311  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง      3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institution  

 พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย การแบ่ งแยกอ านาจ 

ความสัมพันธระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ปรากฏการณและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืงในปจจุบัน 

 Development, concepts and theories of constitution, sovereignty, separation of power, 

relationship between constitution and political institution, current phenomena and problems related 

to constitution and political institution 

 

192312 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน 3(3-0-6) 

 History, Economy, Politics and Society of Upper Northern Thailand 

 ประวัติศาสตร ์เหตุการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันใน

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย: เชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูน  ล าปาง พะเยา  น่าน  แพร่  แม่ฮ่องสอน
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และพื้นที่ใกล้เคียง การวิเคราะห์ การท าความเข้าใจ และการสร้างค าอธิบายต่อประวัติศาสตร์ทาง

การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมภาคเหนือตอนบน  

 Significant historical, political, economic and social events in past and present of upper 

Northern Thailand’s provinces: Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Phayao, Nan, Phrae, 

Maehongson and nearby area, analysis, examination and explanation of political, economic and 

social history of upper Northern Thailand 

 

192313  การเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ      3(3-0-6) 

 Comparative Politics and Government  

 พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  แขนงสาขาวิชาของการปกครอง

เปรียบเทียบ วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ 

รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การน าเอาความรู้

ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่ง ๆ  

 Development of comparative politics and government as subject, subfields of comparative 

politics and government, comparative method of politics and government, comparisons of selected 

topics, political systems, form of states, government branches: legislature, executive, and judiciary, 

political behaviors, using theoretical concepts and knowledge in examining and comparing politics 

and government of selected countries 

 

192314 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   3(3-0-6) 

 Local Government and Related Law   

 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายปกครองที่

เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่ดนิ การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

 Laws related to supervision of local governments in Thailand, constitution of Thailand, 

State Administration Act, Act of District Assembly and District Administrative Organization, 

Municipal Act, Provincial Administration Organization Act, related Administrative Law, Land Law, 

other related drafting laws    
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192321 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม    3(3-0-6) 

 Ethics and Social Justice  

 คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในฐานะองค์ความรู้และคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์

พึงมี ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค การกระจาย

ผลประโยชนแ์ละอ านาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 Ethics and social justice as a body of knowledge and essential qualification of political 

scientists, philosophy of ethics, social justice, principles of human rights, equality, equality of 

opportunity, economic egalitarianism, decentralization of power, other related topics 

 

192322 ประชาธิปไตยดิจิทัล        3(3-0-6) 

 Digital Democracy 

 ค านิยาม แนวคิด ประชาธิปไตยดิจิทัลในต่างประเทศและในไทย รัฐบาลดิจิทัล ข้อเสนอแนะ

แนวทางประชาธิปไตยดิจทิัลประเทศไทย และกรณีศกึษา 

 Definitions, approaches, Digital Democracy in Foreign and Thailand, Digital Government, 

suggestions for digital democracy guideline in Thailand, and case study 

 

192323 ความรุนแรงและสันติวธิี    3(2-2-5) 

 Violence and Nonviolence   

 แนวคิดและทฤษฎีความรุนแรงและการใช้ความไม่รุนแรง ในการแก้ไขปัญหาการเมืองโดยใช้

ความไม่รุนแรง งานศึกษาว่าด้วยปฏิบัติการแบบใช้ความไม่รุนแรง ชีวประวัติบุคคลส าคัญ ซึ่งงานและ

การกระท าสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ใชค้วามไม่รุนแรง 

 Concepts and theories of violence and nonviolence as means to political solutions in 

nonviolent forms, literature of nonviolent practices, biographies of outstanding figures whose works 

and actions significantly support nonviolent movements 

 

192324 แนวคดิมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซสิม์    3(3-0-6) 

 Marxism and Post-Marxism   

 แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การ

วิเคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน การ

สะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของแรงงาน การต่อสู้ทางชนช้ัน  บทบาทของ
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รัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน 

สตาลนิ ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม ์และส านักวิพากษ์  

 Basic ideas of Marx and Marxism, thought of dialectic and historical materialism, analysis 

and criticism of capitalism through concepts of mode of production, exploitation of surplus value, 

capital accumulation, technological innovation and labor reproduction, class struggle,  roles of state 

and capitalist ideology, influence of Marx's dialectic method and materialism on Lenin, Stalin, 

Trotsky, Mao, Gramsci, Althusser, Austro-Marxism and Critical School 

 

192325 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 

 Political Parties, Interest Groups, and Elections 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทาง

การเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่เกิดขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่  รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มกดดันทาง

การเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทาง

การเมอืงและสถาบันการเมอืงเพื่อการพัฒนาการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

 Meanings, concepts, theories, evolution, and behavior of interest groups, political 

pressure groups, political parties and elections, civil movements and conventional and new social 

movements, relationships of interest groups, political pressure groups, political and social 

movements, political parties and elections on political process and political institutions for political 

development in democratic system       

 

192326 การเมืองเรื่องชาติพันธุ์       3(2-2-5) 

 Politics of Ethnicity 

 พลวัตทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในหลากยุคสมัย ยุครัฐจารีต ยุคอาณานิคม

ตะวันตก ยุคการสร้างรัฐ-ชาติสมัยใหม่ ยุคโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 

รัฐ และชนชาติหลักในสังคม ในมิติสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

เศรษฐกิจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 Political dynamics of different ethnic groups in various times, in the era of traditional 

state, of colonial, of nation-state building, and of globalization, power relations among ethnic 

groups with the state and the national ethnic groups, in terms of civil rights, human rights, socio-

economic disparity and multiculturalism 
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192327 ขบวนการทางการเมืองและสังคม   3(3-0-6) 

 Political and Social Movements   

 แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบ

ดั้งเดิมและแบบใหม่ ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภวิัตน ์

 Concepts, theories and development of new and old political and social movements, 

phenomena of various movements at home and abroad affecting politics, economy and society in 

globalized era    

 

192328 เพศกับการเมือง    3(3-0-6) 

 Gender and Politics    

 เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ ทฤษฎีด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง 

เพศสภาพและความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชื้อชาติ ชนช้ัน และสีผิว ความรู้และ

มุมมองด้านเพศสภาพ อิทธิพลเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเป็นพื้นฐานส าคัญต่อแนวทางการ

ปฏิบัติการออกนโยบายและกฎหมาย  

 Gender studies and politics as an interdisciplinary approach, notions of gender, gender 

theories with particular attention to intersection of gender, gender and relations to politics, class 

and race, impact of gender analysis and knowledge and gender lens on policy and law enactments 

 

192331 พลเมืองดจิทิัลในระดับท้องถ่ิน      3(3-0-6)

 Digital Citizenship in Local Level 

 ค านิยาม แนวคิด ภาวะพลเมืองดิจิทัลในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา และแนวทางการ

เสริมสรา้งภาวะพลเมืองดิจทิัลในระดับท้องถิ่น 

 Definitions, approaches, digital citizenship in local level, case study, and reinforcement 

guideline for digital citizenship in local level 

 

192332 การเมืองและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทยีบ    3(3-0-6) 

 Comparative Local Government 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจายอ านาจ รูปแบบ และอ านาจหน้าที่ของ

องค์ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความ

ต่างของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
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 Concepts, theories, formats and evolution of decentralization, forms, authority and 

function of remarkable local administration of several countries, approach to comparative study of 

difference and similarity of local government and politics, methods of development of local 

government in the future 

 

192333 ภาวะผู้น าและชนชั้นน าในการเมืองท้องถ่ิน     3(3-0-6) 

 Leadership and Elite in Local Politics 

 แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผู้น าและชนช้ันน าทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ประวัติผู้น าคน

ส าคัญของท้องถิ่นตา่ง ๆ การวิเคราะหก์รณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

 Basic concepts on leadership and elites in local politics, life and roles of significant political 

elites from various local areas, and analysis of relevant case studies 

  

192334 การเมืองและการกระจายอ านาจทางการศึกษาในท้องถิ่น   3(3-0-6) 

 Politics and Educational Decentralization in Local Administration 

 แนวคิดการเมืองกับการศกึษา การกระจายอ านาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

การถ่ายโอนสถานศึกษาใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดใีนท้องถิ่น 

 Concepts of politics and education, local and national educational decentralization, 

transferring educational institutions to local administrative agencies, educational innovation and 

creativity of local administration and forms of good local governance  

 

192341 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 History of International Relations    

 การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการ

ของระบบระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และ

ผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความรว่มมอืและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอ านาจและผลกระทบต่อการรักษา

และเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศ 

 Origins and development of modern international system, capitalism and development of 

international system, expansion of European international society to other parts of the world and its 

impact, imperialism, cooperation and conflict among major powers and their impacts on the 

maintenance and transformation of international orders 
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192342 กฎหมายระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 International Law  

 ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ  การรับรองรัฐและ

รัฐบาล  สิทธิและหน้าที่ของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐ

ในการติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อ

พิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับข้อพิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ

อาชญากรรมสงคราม การก่อการรา้ยและตัวประกัน อาชญากรรมขา้มชาติ 

 History and sources of international law, recognition of states and governments, rights 

and obligations of states, territories and borders, state jurisdiction, organs of states and conduct of 

foreign relations, treaties and international agreements, state responsibilities, disputes and 

settlement, use of force by states, war, neutrality and war crimes, terrorism and hostage, 

transnational organized crimes 

 

192343 องค์การระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 International Organizations  

 พื้นฐานความคิดว่าด้วยเรื่องการรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ  การ

วิเคราะหบ์ทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ  

 Fundamental concepts of international organization formation both in state’s level and 

lower than state’s level, analysis on role and status of main international organizations 

 

192344   ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6)  

 Theories of International Relation   

 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก าเนิด  พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎี

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็น

ส าคัญในการเมอืงโลก คือ โลกาภวิัตน์ โลกาภบิาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน  

 Theories of international relations, origins, evolution and debates of theories in 

International Relations, evaluation of contemporary International Relations theories with relevance 

to recent world context, theories regarding to major issues in global politics: globalization, global 

governance, security, human rights 
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192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 Strategic Studies and International Security   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา  พัฒนาการของ

การศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดในการศึกษา กรอบทางทฤษฎี ในการ

วิเคราะห์ ข้อถกเถียงโต้แย้งในปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา 

พัฒนาการทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีในวิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้าน

การทหาร และยุทธศาสตรน์ิวเคลียร์  

 Basic understanding of strategic and security studies, their evolution, conceptual 

landscape, theoretical frameworks of analysis, current debates within Strategic and Security 

Studies, evolution of strategic thought, theoretical approaches of Security Studies, revolution in 

military affairs, nuclear strategy 

 

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

 Human Rights in the International System  

 ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสทิธิมนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบ

รัฐและตัวแสดงที่ไม่ใชร่ัฐ   

 Emerging of human rights issues in international political system, origin of Universal 

Declaration of Human Rights, interaction between human rights claims and international law, 

state-system, and non-state actors 

 

192347 การก่อการร้ายในการเมืองโลก   3(3-0-6) 

 Terrorism in International Politics    

 นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการของการก่อการร้าย ค าอธิ บายเชิง

ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้มของการก่อการรา้ยใน

โลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการรา้ยในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามดา้น

การก่อการรา้ย กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการรา้ยในบริบทของระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

 Definitions and concepts of terrorism, evolution of terrorism, historical, psychological, and 

sociological explanations of terrorism, patterns and trends of global terrorism, changing 

characteristics of global terrorism, international community’s responses to terrorist threat, terrorist 

groups and attacks in the context of modern international system 
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192348 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 

 International Relations of Southeast Asia 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมอืและ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีต่อ

ภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่ส าคัญอื่น  ๆ นอกภูมิภาค และประเด็นปัญหา

ส าคญัที่เกิดขึน้ในภูมภิาค 

 Development of relationship among countries in Southeast Asia, cooperations and 

conflicts in Southeast Asian region, role and influence of world powers on Southeast Asia, 

interactions between Southeast Asian and other significant actors outside the region, important 

issues in Southeast Asia   

 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 

 Thai Foreign Policy 

 นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนด

นโยบาย  ผลของนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแตล่ะนโยบายของไทย 

 Important Thai foreign policy from past to present, factors of foreign policy-making, 

output of foreign policy, alteration of each foreign policy of Thailand 

 

192411   สัมมนา      1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นรัฐศาสตร ์

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in political science 

 

192412 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์      2(2-2-5) 

 Reading in Political Science Literature 

 การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ การท าความเข้าใจ ตีความ 

วิพากษ์ และสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ 

 Practicing English skills on political science literature, comprehending, interpreting, 

criticizing, and communicating various topics in political science 



52 

 

 

192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง   3(3-0-6) 

 Selected Topics in Politics and Government  

 ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของประเทศที่ให้ความสนใจ  องค์กรและสถาบัน

ทางการเมือง  กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง  กระบวนการ

การตัดสินใจ และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ภายในสังคมการเมอืง 

 Typical aspects of politics and government of selected interesting country, organizations 

and political institutions, political process and system, attitude and behavior of its citizens, decision-

making process, other significant topics within political realm 

 

192422 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ    3(3-0-6) 

 Politics and Government of Major Powers 

 ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอ านาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมืองการ

ปกครองของประเทศมหาอ านาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง เช่น ฝ่ายบริหาร           

นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและ

พลเรอืน รูปแบบเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

 Meaning and the criteria of superpower, history and development of superpower's 

politics and government, superpower's regime, superpower's political institutions including 

executive, legislature, constitution, levels of governments, political participation, military-civilian 

relationship, economy and the foreign policies 

 

192423 สัมมนาความคิดทางการเมือง      3(3-0-6) 

 Seminar on Political Thoughts  

 ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการสัมมนาในหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับความคิดและทฤษฎีทางการ

เมืองของนักคิดและนักทฤษฎีทางการเมอืง 

 Study and analysis in seminar situation, in particular toppic of political thoughts and 

theories of a social and political thinker  

 

192424 การสื่อสารทางการเมือง       3(3-0-6) 

 Political communication 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์ ศึกษาความหมาย วธิีการ พัฒนาการ ตัวแบบ 

ผลกระทบ ของการสื่อสารทางการเมอืง แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมอืงในอนาคต 
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 Relations between communication and political science, definitions, methods, and development 

of models and impacts of communication, trends of political communication in future 

 

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมือง     3(3-0-6) 

 Language, Literatures, Films and Politics 

 ค้นหา วิเคราะห์ และวิพากษ์การเมืองที่ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้

เครื่องมือท าความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมัยใหม่ 

หรือหลังสมัยใหม่  ท าความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการเป็นภาพสะท้อนสังคมและ

เป็นเครื่องมอืในการผลิตซ้ าอ านาจในสังคม 

 Researching, examining and criticizing political discourse in language, literature and flim, 

selecting tools through various social science’s concepts and theories including classical, modern or 

postmodern theories, understanding language, literature and flim as social reflection and instrument 

of reproduction of power in society 

 

192431 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถ่ิน      3(3-0-6) 

 Innovations for Local Management 

 หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี  เกี่ยวกับนวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการ

พัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหมใ่นการจัดการภาครัฐ  

 Principle, meaning, significance and theory of local innovation, creation and development 

of innovation focusing on modern technique in public management  

 

192432 หัวขอ้คัดสรรทางการปกครองท้องถ่ิน     3(3-0-6) 

 Selected Topics in Local Government 

 ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์

ผู้สอนหรือประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ   

การกระจายอ านาจ ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านต่าง ๆ แบบองค์รวม  

 Particular problematic issues of local government selected by structures or contemporary 

problematic topics including local government reformation in several aspects, local government 

decentralization, examples of holistic guidelines for local government management 
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192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ    3(2-2-5) 

 Foreign Policy of Major Powers   

 กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจระดับโลกและ

ภูมิภาค ลักษณะร่วมและความแตกต่างของนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของ

นโยบายต่างประเทศมหาอ านาจต่อประชาคมโลก ความมั่นคงระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง

ระหวา่งประเทศ  

 Foreign policy-making process, foreign policy of global and regional powers, resemblance 

and differences of superpowers’ foreign policy, foreign policy and impacts toward global 

community, international security and international political economy 

 

192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ    3(2-2-5) 

 Global Politics through Media   

 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในการน าเสนอ

วิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการน าเสนอความขัดแย้งของ

การเมอืงโลกที่มผีลกระทบต่อการตีความและการตอบสนองของผูช้มตามที่ต่าง ๆ ของโลก   

 Relationship between media and global politics, analysis of international conflicts in 

various kinds of media, Western–eastern media struggle representing global conflicts, investigation 

of influence of media representation of conflicts in global politics on interpretations and responses of 

audiences 

 

192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   3(3-0-6) 

 Affairs of Greater Mekong Subregion Countries 

 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือทาง

การเมอืง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาส าคัญระหวา่งกลุ่มประเทศเหล่านี้  

 Historical relations among Greater Mekong Subregion countries, dimensions of their 

political, economic and developmental cooperation, and their keys issues 

 

192444  การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย   3(3-0-6) 

 Contemporary International Politics 

 ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อ

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่าง
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ประเทศมหาอ านาจ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศ 

การแพรข่ยายของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการรา้ย วิกฤตเศรษฐกิจโลก 

 Crucial issues emerging in contemporary international politics and affecting current 

system of international relations, globalization, security, nationalism, competition of major powers, 

conflict in the Middle East, inter-state and intra-state wars, nuclear proliferation, terrorism, 

economic crises 

 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 Diplomacy and International Negotiation 

 ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินนโยบายต่างประเทศ การ

ด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับการ

วิเคราะหแ์ละเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศกึษาการเจรจาระหว่างประเทศ 

 History of diplomacy, diplomacy as a tool of foreign policy, bilateral and multilateral 

diplomacy, conceptual frameworks for analyzing and conducting international negotiation and 

bargaining, case studies on international negotiations 

 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคท่ีเลือกศึกษา   3(2-2-5) 

 International Relations of a Selected Region  

 การศึกษาประเด็นส าคัญต่างๆ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่

เลือกสรร ตามความสนใจของนสิิต 

 Study of crucial international issues arised in selected region according to students’ 

interest  

 

192451 การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์ 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing and discussing in political 

science 
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192452 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝกึปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in political science in 

private or government sectors 

 

192453 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู ้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in political science as an 

apprentice in private or government sectors 

 

193101   รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น           3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration  

 ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศกึษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบ

การเมอืง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จรยิธรรมทางการบริหาร 

 Meaning, scope, status, concepts and evolution of public administration, surrounding 

conditions of state management, managing process, relationship between managing process, 

political system and social system by focusing on morality and ethics 

193202 การบรหิารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย      3(2-2-5) 

 Thai Public Administration in Contemporary  

 วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะ

ส าคัญของการบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่

สาม นวัตกรรมเพื่อการบริหารภาครัฐไทย การปรับตัวขององคก์รภาครัฐในทศวรรษหนา้ 

 Evolution of Thai Public Administration, public sector classification, significant characteristic 

of Thai Public Administration at present, relationship between public, private and third sectors, 

innovation in Thai public administration, adaptation of public sector in next decade 
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193241 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ     3(3-0-6) 

 Innovations for Human Resource Management in Public Sector 

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากร

มนุษย์ดั้งเดิม แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย แนวคิดนวัตกรรมการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย กระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และ

กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ องค์การที่ไม่ใช่รัฐ 

 Definitions, evolution, classic concepts of human resources management, contemporary 

concepts of human resources management, innovative concepts of human resources management, 

management process of human resources in Thailand, international practice of human resource 

management process, contiguous factors of human resources management, human resources 

management process in public sector, private sector and non-governmental organizations 

193251   นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชิงนโยบาย    3(3-0-6) 

 Public Policy and Policy Innovation  

 ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะ สาระส าคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีใน

การก าหนดนโยบาย บทบาทและอทิธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหแ์ละ

ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผนนโยบาย การบริหารโครงการเบือ้งต้นเพื่อการ

พัฒนาการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นระบบ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ และ

กระบวนการนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ 

 Definition, theories, concepts, characteristics, principles, types of policy and methods in 

policymaking, roles and influences of surrounding factors affecting policies, policy analysis and 

assessment, meaning, theories, plans, project management of public and private sectors for 

systematic developments of politics, economy, and society, concepts of public policy innovation, 

and process of policy innovation 

193434 การบรหิารภาครัฐแบบเครือข่าย   3(2-2-5) 

 Network Governance  

 การเกิดขึ้นของการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ประกอบด้วย รูปแบบการปกครอง และ

สิ่งท้าทายทางการบริหาร แนวคิดและข้อดีของตัวแบบเครือข่าย พลวัตของเครือข่าย และกลยุทธ์การ

บริหารงานแบบเครือขา่ย 

 Rise of governing by network, model of government, management challenges, concepts 

and advantages of network model, network dynamics and strategies for network management 
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193436 นวัตกรรมการจัดการเมือง        3(2-2-5) 

 Innovative Urban Management  

 ความหมายและแนวคิดของการเกิดเมือง การวางผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนาเมือง    

การจัดการเมือง การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยส าหรับเมือง 

 Definition and evolution of urban, concepts of urban planning and developing city, urban 

management, disaster management and restoration city 

193437 การคลังและงบประมาณท้องถ่ิน   3(2-2-5) 

  Finance and Budgetary in Local Administration 

  ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและอ านาจ

หนา้งที่ความรับผดิชอบในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทฤษฎีและหลักการ

พื้นฐานของการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างภาษีท้องถิ่นการ

บริหารรายได้และการจัดท างบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์

ศักยภาพและความเสี่ยงทางการคลังของท้องถิ่น รายงานการเงินและการตรวจสอบติดตามผลการ

ท างานในระดับท้องถิ่น 

 Fiscal relationship between the government and the local government organization, roles 

and responsibilities of public services of local government organizations, theories and principles of 

financial and fiscal management of local government organizations, local tax structure income, 

Revenue management and local budgeting, public debt for investment, analysis of local fiscal 

potential and risks Local financial reporting and performance monitoring 

193447 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถ่ิน      3(2-2-5) 

  Human resource management in Thai Local Administration 

  บริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นไทย  กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจาก

ต าแหน่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น การกระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

ท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นในบริบทประเทศเอเชีย ยุโรป อเมริกา และประเทศก าลัง

พัฒนาต่าง ๆ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น  

 Human resource management in Thai Local Administration Context, local human resource 

management process, job appointment process, job transferring, promotion, salary promotion, 

punishment and dismiss, local human resource development, decentralization and human resource 

management, human resource management in Asia, Europe, America and transitional countries context 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

   1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

   2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

    2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

    2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

    2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3  

    2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

   3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในหลักสูตร 

    3.1 เลข 0 หมายถึง   วิชาในกลุ่มวิชาแกน 

    3.2 เลข 1  หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

    3.3 เลข 2 หมายถึง  วิชาในกลุ่มการเมอืงการปกครอง 

   3.4 เลข 3 หมายถึง   วิชาในกลุ่มการปกครองและ 

       บริหารงานท้องถิ่น 

    3.5 เลข 4 หมายถึง วิชาในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง 

         ประเทศ  

    3.6 เลข 5 หมายถึง วิชาในกลุ่มการฝกึงาน ศกึษาอิสระ  

         สหกิจศึกษา 

   4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   ล าดับรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

1* นางสาวดารารัตน ์ค าเป็ง 35013005XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร.ม. 

 

ร.บ. 

การเมอืงและการปกครอง 

- 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2549 

2* นางสาววลิาสินี วดศีริิศักดิ ์ 34808003XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ M.A. 

 

ร.บ. 

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

International Relations 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

Deakin University, 

Australia 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

2553 

 

2548 

 

 

2548 

3* นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร.ม. 

 

ร.บ. 

 

 

ศศ.บ. 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

 

2557 

 

 

2549 

4* นางสาวกัลยาพร กันอิน 15507000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

- 

- 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

2561 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

5* 

 

นายทวปี มหาสิงห ์ 35002000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

การเมอืงการปกครอง 

- 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

2555 

2548 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

1 ดร.ไชยันต์ รัชชกูล 37303006XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.A. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

- 

Peace Studies 

บัณฑิตอาสาสมัคร 

ประมง 

Manchester University, UK 

Bradford University, UK 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 

2517 

2513 

2514 

2 ดร.วรีะ เลิศสมพร 33015000XXXXX รองศาสตราจารย์ รป.ด. 

 

ร.ม. 

พณ.บ. 

- 

 

การเมอืงการปกครอง 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

 

2543 

2536 

3 นายสุนทร สุขสราญจิต 35699002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

การพัฒนาสังคม 

บัณฑิตอาสาสมัคร 

การเมอืงการปกครอง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 

2548 

2547 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

4 ดร.อรรถสิทธ์ิ เมอืงอินทร์ 35019006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

คติชนวทิยา 

ปรัชญา 

ปรัชญา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2543 

2538 

5 ดร.ผณิตา ไชยศร 

 

 

35099001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ร.ม. 

ศศ.บ.  

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

International Relations 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

Ritsumeikan University 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2548 

2545 

6 ดร.รัชตะ พันธ์ุแสง 51006990XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ร.ม. 

 

น.บ. 

Philosophy  

การเมอืงและการ

ปกครอง 

- 

University Of  Pune 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2557 

2544 

 

2527 

7 ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูม ิ

 

 

35099011XXXXX อาจารย์ 

 

Ph.D. 

ร.ม. 

ร.บ. 

Sociology 

การปกครอง 

รัฐศาสตร์ 

University of Glasgow 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2564 

2548 

2544 

8 นายถริายุส ์บ าบัด 15499000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

ศษ.บ. 

การเมอืงการปกครอง 

- 

สังคมศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2554 

2549 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะบรรจุลงในวิชาฝึกงาน

และสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง             

การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปสู่การปฏิบัติจริง             

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ หรือแม้แต่เพิ่มความเข้าใจ

ปรากฎการณ์ทางการเมืองการบริหารที่เกิดขึ้นในโลกจริงเพื่อพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

พร้อมที่จะท างาน รวมถึงการใช้ชีวติทางการเมืองอย่างมกีระตอืรอืร้นและมีคุณค่า 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในประเด็นต่อไปนี้ 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัวและ

ละอายต่อการกระท าผดิศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  (3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่

และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขต

ของคุณธรรมจริยธรรม 

  (4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

  (5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม

ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีจิตใจที่จะด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป   

4.1.2 ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้ในศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้านการเมือง

การปกครอง การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมี

ความรู้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และ

ความรูใ้นเนื้อหาทั่วไป 

  (2) มีความรูใ้นด้านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ 

 (3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้

ในหมวดวิชานั้น ๆ ตามที่คณะเปิดให้เรียนหรือตามที่ผู้เรียนสนใจเลือก ประยุกต์ใช้ความรู้กับการ
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ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ

ด ารงชีวติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ 

  (4) มีความรูเ้รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับพืน้ฐาน อย่าง

น้อยเพื่อการอา่นบทความวจิัยได้ด้วยความเข้าใจ 

    4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น หรอืเพื่อการหาความรูด้้วยตนเองตลอดชวีิตได้ 

     (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่้อมูล วเิคราะห์

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ง ๆ และ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

      (3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท างาน การวิจัย หรือ

การศกึษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  (4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานสู่การประกอบอาชีพได้ 

     4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้น า หรือความสามารถใน

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  (2) ใช้เครอืข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

  (3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้

ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้   

  (4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

  (5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน ในสถานที่ฝึกงาน

กับการท างานและการใชชี้วติในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขท างานได้ 

  (6) มีบุคลิกภาพที่ด ีมีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รูเ้ท่า

ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมตอ่ทุกฝ่าย 

  (7) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน

อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ื่นในด้านต่าง ๆ 
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     4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน 

เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี

การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใชว่ิชาภาษาอังกฤษ 

  (2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน า 

เสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน

การพิมพ์งานได้ 

  (3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาค าตอบโจทย์วิจัยที่

เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้ 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ก าหนดให้นิสิตได้

เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ซึ่งหากนิสิตเลือกวิชา

การศึกษาอิสระแทนวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นิสิตจะต้องท าการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้

การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และนิสิตต้องน าเสนอผลการ

ศกึษาวิจัยตอ่คณาจารย์ นิสติ และผูส้นใจทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศกึษา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิชาการศึกษาอิสระมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย      

การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นรัฐศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรูข้องวิชาการศกึษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในประเด็นต่อไปนี ้ 
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5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัว

และละอายต่อการกระท าผิดศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  (3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่

และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขต

ของคุณธรรมจริยธรรม 

  (4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

  (5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม

ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

มีจิตใจที่จะด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมของชาติและสากลใหเ้ป็นมรดกสืบทอดต่อไป   

      5.2.2 ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้ในศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้านการเมือง

การปกครอง การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมี

ความรู้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และ

ความรูใ้นเนื้อหาทั่วไป 

  (2) มีความรูใ้นด้านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ 

  (3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้

ในหมวดวิชานั้น ๆ ตามที่คณะเปิดให้เรียนหรือตามที่ผู้เรียนสนใจเลือก ประยุกต์ใช้ความรู้กับการ

ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ

ด ารงชีวติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

  (4) มีความรูเ้รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับพืน้ฐาน อย่าง

น้อยเพื่อการอา่นบทความวจิัยได้ด้วยความเข้าใจ 

    5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น หรอืเพื่อการหาความรูด้้วยตนเองตลอดชวีิตได้ 

  (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่้อมูล วเิคราะห์

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ง ๆ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 
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  (3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท างาน การวิจัย หรือ

การศกึษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    (4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการท าโครงงานหรืองานวิจัยสู่การ

ประกอบอาชีพได ้

     5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้น า หรือความสามารถใน

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  (2) ใช้เครอืข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

  (3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้

ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้   

  (4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

  (5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน ในสถานที่ฝึกงาน

กับการท างานและการใชชี้วติในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขท างานได้ 

  (6) มีบุคลิกภาพที่ด ีมีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รูเ้ท่า

ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมตอ่ทุกฝ่าย 

  (7) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน

อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ื่นในด้านต่าง ๆ 

     5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน 

เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  ได้หากมี

การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใชว่ิชาภาษาอังกฤษ 

  (2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน า 

เสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน

การพิมพง์านได้ 

  (3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาค าตอบโจทย์วิจัยที่

เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้ 
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5.3 ช่วงเวลา 

นิสติสามารถเลือกศกึษาวิชาการศกึษาอิสระ  ในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

จ านวน 6 หนว่ยกิต   

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรยีนวิชาการศึกษาอิสระ 

 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศกึษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียน

วิชาระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในช้ันปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อ

วิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย การเขียนโครงร่าง 

และแนวทางในการวิเคราะหข์้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 

5.5.2 การบรหิารจัดการ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระประมาณ 2 สัปดาห ์ 

นิสิตควรส่งโครงร่างรายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียน

วิชาระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยส่งมายังหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อให้

ทางหลักสูตรจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระให้ หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่

ปรึกษารายงานการศกึษาอิสระด้วยตนเอง  

  ก่อนสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท ารายงาน

การศึกษาอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น

ผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จ

สิ้นภายในสัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษานั้น และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุม

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไป

สามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 12 นิสิตส่ง

เล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็น และสัดส่วนการให้คะแนนที่

แตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี ้

     (1) เนื้อหาของรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 60 

     (2)  การใชภ้าษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรอืวิจัย ร้อยละ 20  
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  (3) การน าเสนอรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 20  

     ทั้งนี้  เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามที่ หลักสูตรและคณะ

เห็นสมควร 

     5.6.2 ผลการประเมิน 

     การประเมินผลวิชาการศึกษาอิสระ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบ  คือ ผ่าน หรือ S 

(Satisfactory) หรอื ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้น ดังนี้ 

  คะแนนรวมรอ้ยละ  60  หรอืมากกว่า  หมายถึง ผา่น หรอื S  (Satisfactory)  

  คะแนนรวมรอ้ยละ  0-59     หมายถึง ไม่ผ่าน  หรอื U (Unsatisfactory)  
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ เป็นผู้มีความเพียร อดทน ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

บูรณาการทั้งรา่งกาย และจติใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ อีกทั้งยังต้องเป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ 

ปรับตัวเข้ากับคนและสังคมได้เป็นอย่างดี มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ และมี

อุดมการณ์สว่นรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผูร้อบรู้วชิาการ เช่ียวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา ตลอดจน    คิด

เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้อย่างต่ อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้         

มีความรูแ้ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารจัดการ   

คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตพึงมี คือ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ

ค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบองค์

ความรู้ดังกล่าวกับแนวคิดทางรัฐศาสตร์และปรากฎการณ์ที่ลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ 

เพื่อสร้างความเฉพาะตัวในทางวชิาการขึน้ 

 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติก าหนดได้ ดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.  อบรมให้นิสิตรู้จักวางตัวให้ เหมาะสมแก่ฐานะ

บทบาทความเป็ นนิสิ ตทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ทั้งเรื่องการแต่งกาย มารยาทส่วน

บุคคล การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์

ต่าง ๆ 

2.  อบรมให้นิสิตรู้จักใช้ชีวิตทั้งภายในและภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สมกับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ที่

อนาคตจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวหรือ

เป็นนักการเมอืงการปกครองที่ดี 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  ให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น 

จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นิสิตตระหนักถึง

ความมีจิตสาธารณะตามวิชาชีพรัฐศาสตร์ และรู้จัก

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
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2.  การสอนมี เนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การซื่อสัตย์

สุจริตต่อหน้าที่การงานในอนาคต การอบรมในช้ัน

เรียนให้นิสิตรู้จักท าการอ้างอิงให้ถูกต้อง และชี้ให้เห็น

ถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระท าของ

นักการเมอืงและผู้ปกครอง 

3. ด้านภาวะผู้น า 1.  ให้นิสิตท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยก าหนด

บทบาทหนา้ที่ของแตล่ะคนให้ชัดเจน 

2.  ในการสอนตั้งโจทย์ปัญหาให้นิสิตท ากิจกรรม

จ าลองเสมือนเหตุการณ์จริงโดยให้นิสิตตัดสินใจ

แก้ปัญหา 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถ

อธิบายหลักการส าคัญ

ของศาสตร์ทางการเมอืง

ตั้งแตร่ะดับท้องถิ่น 

ประเทศ และประชาคม

โลก 

 

1. การเรยีนการสอนในห้องเรียนที่

เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ

สอนแบบบรรยาย การสอนแบบ

อภปิราย โต้วาที การสอนแบบ

สัมมนา  

2. การเรียนการสอนที่เน้น

ประสบการณภ์าคปฏิบัติ  

1. การประเมินผลจาก

แบบทดสอบ/ขอ้สอบแบบปรนัย 

และอัตนัย 

2. การประเมินผลจากการสอบ

ปากเปล่า 

3. การประเมินผลจากรายงาน

ทางวิชาการ ทั้งรูปแบบเดี่ยวและ

กลุ่ม  

4. การประเมินผลจากการ

น าเสนอผลงาน เช่น บทความ

วิชาการ โปสเตอร์ นิทรรศการ 

การแสดงละคร ฯลฯ 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในชีวติ 

1. ประเมินความรูท้างหลักภาษา

ที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

การน าเสนอผ่านงานที่
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ประจ าวัน และกิจกรรมการน าเสนอ

งาน/โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาใน

การสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน 

มอบหมาย  

3. ประเมนิบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัล

อย่างรูเ้ท่าทัน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวันและ

การท างาน ผ่านการฝกึปฏิบัติโดยใช้

กรณีศกึษาและตัวอย่างที่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวันและการท างานในอนาคต 

2. จัดการเรียนการสอนและการก าหนด

ชิน้งานที่มพีืน้ฐานของการใช้ทักษะการ

วิจัย เพื่อใหผู้เ้รียนใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทีใ่ช้ในชีวติและจ าวันและ

การท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการ

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพื่อการศกึษาและสืบค้น

ข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 

และเทคโนโลยี (Information, Media 

and Technology Skills) ประกอบด้วย 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information 

Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถ

จัดการชีวิตตนเองอย่าง

มีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity-based Education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงิน (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคดิที่ส าคัญ 

ใหค้วามรู้ ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการ

คิด และมอบหมายงานให้ผูเ้รียนเกิด

ทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่เกดิขึน้ใน

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่น

ร่วมในช้ันเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภปิรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบ

รู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) และความ

รอบรู้ทางด้านการเงนิ (Financial 

Literacy) 

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 
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ชีวติประจ าวันของผูเ้รียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่นและ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็น

พลเมอืงที่มคีุณภาพ มี

ความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสังคมในทุก

ระดับ 

ความรับผดิชอบต่อตัวเอง 

1. การเข้าช้ันเรยีนของนสิิต 

2. การก าหนดให้มกีารน าเสนอ

ประเด็นเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายหน้า

หอ้ง 

ความรับผดิชอบต่อสมาชิกกลุ่ม 

4. การก าหนดให้มีการท างานกลุ่ม

โครงการกลุ่ม และการน าเสนอของ

กลุ่ม  

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

5. การด าเนินโครงการอัตลักษณ์สงิห์ 

เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จิต

สาธารณะ และตระหนักถึง

ผลประโยชน์ของชุมชน 

6. การสอดแทรกเนือ้หาที่กระตุ้นให้

นิสติสร้างความเข้าใจต่อผูค้น สังคม 

การเมอืง และการบริหาร ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ชาติ และระหว่างประเทศ  

1. ประเมินจากการเก็บคะแนน

เข้าช้ันเรยีน และการน าเสนอ

หนา้ห้องทั้งในรูปแบบเดี่ยวและ

กลุ่ม 

2. ประเมินจากการสอบย่อย 

กลางภาค หรอืปลายภาค 

3. ประเมินจากรายงานทาง

วิชาการ ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและ

กลุ่ม 

4. ประเมินจากการด าเนินการให้

นิสติเข้าร่วมโครงการอัตลักษณ์

สิงหเ์พื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ 

“ICCU” และมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80  

 

 

PLO6 ผู้เรียนสามารถน า

แนวคิดและความรู้ไปใช้

เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวติอย่าง

มีคุณภาพ (Growth mindset) ผา่น

การเรียนการสอนจากสถานการณใ์น

ชีวติประจ าวัน หรอืกรณีศึกษาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียน สืบค้น รวบรวม 

ศกึษา วิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึน้กับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

จากการวิเคราะหต์นเอง การ

สะท้อนคิด การอภปิราย และการ

น าเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต ผา่น

ชิน้งานและกิจกรรมต่างๆ  

2. ประเมินความรู้และแนวคิดความ

เป็นผูป้ระกอบการ จากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะความ
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การคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในรูปแบบของ 

Prototype ที่เกิดจากปัญหาการ

ด ารงชีวติประจ าวัน 

4. จัดรายวิชาฝกึงาน และสหกิจศึกษา 

เพื่อให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิใน

สถานประกอบการ โดยสามารถ

ประยุกต์ใชค้วามรู้จากชั้นเรียน และ

เชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้จากการ

ท างาน เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การ

ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 

เป็นผูป้ระกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) 

3. ประเมินผลจากการท างานใน

สถานประกอบการ จากรายวิชา

ฝกึงานและสหกิจศึกษา โดย

ผูป้ระกอบการและอาจารย์

นิเทศก์ 

 

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมทาง

วิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชงิออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรูข้องหมวดรายวิชา

ศกึษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผูเ้รียนเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project-based Education) ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็น

ประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคมและวชิาชีพ 

(Social Innovation) ผ่านกระบวนการ

ท างานเป็นทีม 

 

1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การเข้าใจ

ปัญหา การก าหนดปัญหาให้

ชัดเจน การระดมความคิดการ

สร้างต้นแบบที่เลือก และการ

ทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(4Cs) ซึ่งประกอบด้วย การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) การ

สื่อสาร (Communication) การ

ร่วมมอื (Collaboration) และ

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

ผา่นการสอบ กิจกรรม และการ
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ผลิตชิน้งานต่าง ๆ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถ

แสดงความคิดเห็นอย่าง

มีวจิารณญาณ โดยใช้

ศาสตร์ทางการเมอืง

หลากหลายมิตมิา

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง ตัง้แต่

ระดับท้องถิ่น ประเทศ 

และประชาคมโลก     

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู้มาใช้ในการท ากิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมและ

ชุมชนเป็นฐาน (Community-based 

Learning)  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การ ใช้ทักษะในการด าเนินชีวติในสังคม

พหุวัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงาม

ของสังคมไทย โดยเป็นการเรยีนรู้ใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

Education) จากชุมชน เพื่อใหเ้กิด

กระบวนการคิดที่สามารถน าไปใช้

แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

3. เทคนิคการให้ผู้เรยีนสร้างผัง

ความคิด (mind mapping)  ในการ

มอบหมายชิน้งาน เพื่อให้นิสิต

สามารถเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

และขยายความให้เห็นภาพรวมของ

องค์ความรูไ้ด้อย่างกว้างขวาง

ครอบคลุม 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดยผา่นการ

ท างานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมอืง

ที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด              

การอภปิราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

4. ประเมินผลจากข้อสอบแบบ

ปรนัยและอัตนัย โดยจัดสัดส่วน

คะแนนที่เน้นการให้ความส าคัญ

กับเรื่องความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การประยุกต์ใช ้การใช้

หลักตรรกะ การแก้ปัญหา การ

วิพากษ์ และแสดงความคิดเห็น 
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76 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต         
(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย         

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น           
(4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม         

2. ความรู้ 
(1)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่

ศึกษา         

(2)  สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เหน็การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
        

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
3. ทักษะทางปัญญา 
(1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคดิสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ         

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้คร่ืองมือ

เหมาะสมกบัการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม         

(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพือ่ใช้ใน

การแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
        

(4)  ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
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77 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี         
(2)  สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

       

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม 

ท างาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        

(4)  มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         
(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม         

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้อง

กับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทนั 
        

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ น าสถิตมิา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
        

(3)  มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
        

6. สุนทรียภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
        

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
(1)  มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรกัษาสุขภาพ         

(2)  สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม         
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78 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน         

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ         

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน         

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวิชาการและวิชาชพี         

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล         

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล         

กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต         

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม         

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน         

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล         

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี 
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79 
กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 

100001  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         

126100  เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้         

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         

191100  ประวัตศิาสตร์ สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา         

191101  จิตวทิยาสงัคม         

191300  ระเบียบวธีิวิจัย         

192101  รัฐศาสตร์เบือ้งต้น         

192102  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องตน้         

192201  การเมอืงการปกครองไทย         

192202  การเมอืงการปกครองท้องถิ่น         

193101  รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น          

กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

192211  ปรัชญาการเมอืง         

192212  ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ         

192213  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง         

192214 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ         

192215  การเมอืงการปกครองในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้         
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80 
กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

192311  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง         

192312  ประวัตศิาสตร์ เศรษฐกิจ การเมอืง และสังคมของภาคเหนอื

ตอนบน 

     
   

192313  การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ         

192314  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง         

192411  สัมมนา         

192412  การอา่นวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์         

193202  การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย         

193241  นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ                

193251  นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชงินโยบาย         

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 

100002  กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์         

100003  กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ าหรับนักรัฐศาสตร์         

192321  จรยิธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม         

192322  ประชาธิปไตยดิจิทัล         

192323  ความรุนแรงและสันติวิธี         

192324  แนวคิดมาร์กซิสมแ์ละหลังมาร์กซิสม์         

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน ์และการเลอืกตัง้         

192326  การเมอืงเร่ืองชาติพันธ์ุ         

192327  ขบวนการทางการเมอืงและสังคม         
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81 
กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

192328  เพศกับการเมอืง         

192421  หัวขอ้คัดสรรทางการเมอืงการปกครอง                

192422  การเมอืงการปกครองของประเทศมหาอ านาจ         

192423  สัมมนาความคิดทางการเมอืง         

192424  การสื่อสารทางการเมอืง         

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมอืง         

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 

192331  พลเมอืงดิจิทัลในระดับท้องถิ่น          

192332  การเมอืงและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ           

192333  ภาวะผู้น าและชนชัน้น าในการเมอืงท้องถิ่น         

192334  การเมอืงและการกระจายอ านาจทางการศึกษาในท้องถิ่น         

192431  นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น         

192432  หัวขอ้คัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น         

193434  การบริหารภาครัฐแบบเครอืขา่ย         

193436  นวัตกรรมการจัดการเมอืง         

193437  การคลังและงบประมาณทอ้งถิน่         

193447  การบริหารทรัพยากรมนุษยท้์องถิ่น         
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วิชาเอกเลือก 

3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

192341  ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ         

192342  กฎหมายระหว่างประเทศ         

192343  องคก์ารระหว่างประเทศ         

192344  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ         

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         

192347  การก่อการร้ายในการเมอืงโลก         

192348  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้         

192349 นโยบายตา่งประเทศของไทย         

192441  นโยบายตา่งประเทศของประเทศมหาอ านาจ         

192442  การเมอืงโลกผา่นสื่อ         

192443  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง         

192444  การเมอืงระหว่างประเทศร่วมสมัย         

192445  การทูตและการเจรจาระหวา่งประเทศ         

192446  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลอืกศึกษา         

กลุ่มวิชาการฝกึงาน/สหกิจศกึษา/การศึกษาอสิระ   

192451   การศึกษาอิสระ         

192452   การฝึกงาน         
192453  สหกิจศกึษา         
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5. ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
 

 2. ความรู้ 

                        (1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

      ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1)  มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

(2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4)  ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   (2)  สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

     บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

   (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน 

        เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

             (4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   (5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
  

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ 

   การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
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(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  (3)  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอน

แต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด และต้องก าหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว

อย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

      (4) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 
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2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2  จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  

 (2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 (3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

 (4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

 (5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 (6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานเปิด

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้ก าหนดหลักในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

       1.1 หลักสูตรและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑท์ี ่สกอ.ก าหนด  

 1.2 ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร

นิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิตแก่คณะอื่น ๆ การก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การด าเนินโครงการและ

กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย

คณะและมหาวิทยาลัย 

 1.3 หลักสูตรมีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 1.4 หลักสูตรมีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานหลักสูตรเพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  รวมทั้งมีการเชิญ

กรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตามสมควร 

 1.5 คณะเป็นผู้จัดท าการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ท าการประเมินเพื่อให้

เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนตอ่ไป 

 1.6 คณะเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการ

บริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 1.7 คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

เพือ่น ามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร 

 

2. บัณฑติ 

2.1 คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเป็น

ประจ าทุกปี และเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
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และปรับปรุงคุณภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกับ

สถานการณท์างสังคม 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน 

และน าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

2.3 คณะด าเนินโครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑติทุกปีหลังส าเร็จการศกึษา เพื่อน า

ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 หลักสูตรน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่บัณฑิตไปท างาน มาพิจารณาจัดท า

โครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2.5 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อ

คุณลักษณะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานได้ 

 

3. นิสติ 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

(1) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ  แก่

นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการ

ติดตอ่กับนิสติในรูปแบบอื่น โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  

(2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

       การคัดเลือก แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้

(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของหลักสูตร คณะ

และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้

ชัดเจน ด าเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  พร้อม

ทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 
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(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น  ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผล

การสอบไปยังคณะ 

(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ 

    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

(1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุม

หลักสูตรได้ 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมหลักสูตร เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท า

ผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่หลักสูตรเห็นควรทั้งนี้ให้มีการขอความเห็นชอบ

จากคณะ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

(1) การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝกึงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ป ีและสุ่มจากบัณฑติที่จบการศกึษาไป

แล้ว 2 ปี และ 4 ปี ตามล าดับ 

(2) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

(3) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

(4) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการ

ที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 
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5.2 การเรียนการสอน 

(1)  การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไป

วางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

(2) ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

ในแต่ละภาคการศกึษา 

(3) ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

(1) ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้

นิสติได้ความรูค้รบถ้วนเนื้อหา 

(2) ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับใหท้ ามี

คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตท างานเดิมอีกครั้ง

โดยแก้ไขหรอืมอบหมายงานใหม่  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

งบประมาณของหลักสูตร คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ การแบ่งส่วนงบประมาณ

รายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑต์ามที่คณะเป็นผู้ก าหนด  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร ์ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการ ดังตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

หลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

ต าราเรียน  

 ภาษาไทย   378   เล่ม               

 ภาษาอังกฤษ   2,263  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น   344    เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   104     เล่ม  

 ภาษาจนี   575    เล่ม  
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 รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,485  เล่ม  

 การศกึษา   320    เล่ม  

ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Lexis-Nexis 

 Science Direct 

 Springer Link 

 Academic Search Complete  

 ABI/INFORM Complete 

 Education Research Complete 

 ProQuest Dissertation@Theses 

 ThaiLis Digital Collection (TDC) 

 eBook Collection (EBSCOhost) 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในหลักสูตรไปยังหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอืและสื่อที่จ าเป็น 

(2) หลักสูตรและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซื้อ 

(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่ง ๆ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ

หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

(2) อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้า

รับการอบรม 

(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้ง

ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

(2) อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปั จจุบัน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย     

อื่น ๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ีและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหนา้ที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ

สอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

30 หน่วยกิต 30 

30 

30 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

    2.2 กลุ่มวิชาแกน     

    2.3 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

    2.4 กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจ

ศึกษา/การศึกษาอิสระ 

72 หน่วยกิต 94 

- 

33 

55 

34 

21 

6 

93 

- 

33 

54 

39 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต   130 หน่วยกิต   129 หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใช้ภาษาไทย                                 3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ

การแสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน                2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                      3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ

ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily-life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขี ยน  บู รณ าการร่วมกั บศาสต ร์อื่ น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                        3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด  อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่งๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

001103        3(2-2-5) 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวนั   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

writing, vocabularies and English grammar for different 

situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accomudation booking 

using internet, international phone calling, communication in 

airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                          3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อา่น เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from 

media, news reading and sharing, data interpretation 

from graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร           3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 
 

 

 

 

 

 
002201 พลเมอืงใจอาสา                                 3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 

เชิงวชิาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                            3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความ รุนแรงในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพือ่ชีวติยุคดิจทัิล     1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อิน เทอร์เน็ต  ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            of office software 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม           3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณก์ับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                     2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ            

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต      3(3-2-5) 

Artistic for Life Management 

      ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวติบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคม

และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ                          3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้         3(2-2-5) 

ตลอดชีวิต   

Lifelong Learning Skills         

     ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร 

หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและ

การแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

 



119 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency 

economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking 

system, positive thinking, analytical thinking, creative 

thinking, emotion control and management 

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills, personality and expression 

in society, thinking skills, creative thinking, 

communication skills and lifelong learning for future, 

personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม            3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ค วามส าคัญ ของบุ ค ลิ กภาพ  การเส ริมส ร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน 

คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ป ระส งค์ ต าม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว

ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม          2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิต

ใน สั ง ค ม  ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะป รั บ ตั ว เข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

      Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม           1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community Management                                             

           การประเมินสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 

ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  การประเมิน  

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น และ
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สาระที่

ปรับปรุง 

ปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การวางแผนและด าเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

           Health assessment of oneself and others, 

safety in life, assessment of environmental effects on 

oneself and others, participatory action planning in 

health, environment and community, developing and 

formulating health, environment and community plan 

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่           3(2-2-5) 

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าห รับ ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เชิ ง อ อก แบ บ  คุ ณ ธรรม  จ ริยธ รรม ขอ ง

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, design thinking process, 

concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม    3(0-6-3)  

ทางวิชาชีพ 

Integration into Profession 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

          Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                      93 หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ - หน่วยกิต                                       1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ - หน่วยกิต                                                

2. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต                                       2. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต  

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย             3(3-0-6) 

Introduction to Law 

ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา 

วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับศักดิ์

ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการ

กระท า การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญ

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายปกครอง  

สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ่ ง  สาระส าคัญของกฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวติประจ าวัน  

Meaning and general aspects of laws, source, 

evolution and legal system, types and hierarchy of 

laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, 

important context of constitution law, admininistrative 

law, criminal law, criminal justice, related laws of 

everyday life 

 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 

Introduction to Law 

     ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และ

ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทาง

กฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมาย

ลายลั กษณ์ อักษร สาระส าคัญ ของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง  สาระส าคัญ

ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรม

ท างแพ่ ง  ส าร ะส า คั ญ ขอ งก ฎ ห ม ายอ าญ า 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับชีวติประจ าวัน  

     Meaning and general aspects of laws, source, 

evolution and legal system, types and hierarchy of 

laws, legal concepts, rights and legal action, 

legislation, important context of constitution law, 

admininistrative law, criminal law, criminal justice, 

related laws of everyday life 

 

คงเดมิ 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                           3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  

ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคาโดยอุปสงค์  อุปทาน  

ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิด

เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  

ต้นทุน  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบาย

การเงิน  นโยบายการคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า

ระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, economic 

systems, demand and supply, demand and supply 

elasticity, price determination and market equilibrium, 

basic consumer behavior theory, production and 

production cost, national income, money and banking, 

monetary and fiscal policies, inflation and deflation and 

international trade 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                   3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ค ว าม ห ม าย แ ล ะค ว าม ส า คั ญ ข อ งวิ ช า

เศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์  อุปทาน  ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และ

อุปทาน  ทฤษฎี และแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ

พฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน  รายได้

ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน  

นโยบายการคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า

ระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, economic 

systems, demand and supply, demand and supply 

elasticity, price determination and market 

equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, 

money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation and international trade 

 

 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ        3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้ทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการ

พูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลัง

ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับค าศัพท์  

English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills with 

additions of various speaking and writing topics  

 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์  

English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills with 

additions of various speaking and writing topics  

คงเดมิ 

191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6) 

Fundamental Humanities and Social Sciences 

ความหมาย  ขอบ เขตและความส าคัญ ของ

มนุ ษ ยศาสต ร์และสั งคมศาสต ร์  พัฒ นาก ารของ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและ

คล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สื่อ ศิลปะ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมและ

การประยุกต์ใช้เพื่อท าความเข้าใจสังคม 

Meaning, scope and importance of the 

humanities and social sciences. Development of 

Humanities and Social Sciences. The differences and 

similarities of the various disciplines in the humanities 

and social sciences, including philosophy, history, 

media, art, political science, economics, psychology, 

sociology and anthropology. Social and cultural 

knowledge and its application to understanding society 

191100 ประวัตศิาสตร์ สังคมวิทยาและ        3(3-0-6) 

มานุษยวทิยา    

History, Sociology and Anthropology 

ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความก้าวหน้า

ทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ

เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา องค์ความรู้ว่าด้วย

สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า ก า รพั ฒ น า 

ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของ

โล ก แล ะ ไท ย  อิ ท ธิ พ ล ขอ งสั งค ม วิ ท ยาแล ะ

มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทย 

Background of the view on social progress, 

historical developments of the transformation of 

knowledge in the humanities and social sciences 

to its development, knowledge of Developmental 

Sociology and Anthropology, history of economic 

and political development of the world and 

Thailand, influence of sociology and anthropology 

on development in Thailand 

ปรับชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

 

  191101  จิตวทิยาสังคม                               3(3-0-6)                                

Social Psychology 

        แนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังคม ศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็นผลมาจากการ

กระท าของบุคคลอื่น และพฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มสังคม การขัดเกลาทางสังคม ความ

ร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรับรู้ทางสังคม 

การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพลทางสังคม บทบาท

ของผู้น าและผู้ตามในบริบทสั งคม การพัฒนา

ทัศนคติและการแก้ปัญหาสังคมตามหลักจิตวิทยา

สังคม 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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 Fundamental concepts of social psychology, 

study human behavior resulting from others’ 

actions, personal behavior relating to various 

situations, relationship between social groups, 

socialization, social cooperation and conflict, social 

perception, social deviance, social influence, roles 

of leader and follower in social context, attitude 

development and problem solving based on 

social- psychological concepts 

  191300 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

Research Methodology  

ความ รู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับระเบี ยบวิธี วิจัย 

ประเภทการวิจัย การเลือกและก าหนดหัวข้อการ

วิจัย การตั้ งค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย สถิติเบื้องต้น

ส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จริยธรรม

การวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย  

Basic knowledge of research methodology, 

types of research, research topic selection and 

designation, research problems or research 

objective setting, population and sampling group, 

data collection methods, research tool creation, 

basic statistics for research, analysis and 

processing data, writing research proposal and 

research report, research and researcher ethics 

รายวิชา

เปิดใหม ่

192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                 3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของ

วิชารัฐศาสตร ์แนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร ์การเมือง 

อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา  และ

อุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐาน การค้นคว้าและวิธีการ

หาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

Roots and importance of political science, 

substantive subfields of political science, basic thought 

and notions of political science: politics, power, state, 

government, regime, political philosophy and ideology, 

basic research method and ways to gain knowledge in 

political science 

 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น                           3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขา

ของวิ ชา รัฐศาสต ร์   แนวคิ ดพื้ น ฐานทางด้ าน

รัฐศาสตร์ การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการ

ปกครอง ปรัชญา และอุดมการณ์ทางการเมือง 

พื้นฐาน การค้นคว้าและวิธีการหาความรู้ทางด้าน

รัฐศาสตร ์

Roots and importance of political science, 

substantive subfields of political science, basic 

thought and notions of political science: politics, 

power, state, government, regime, political 

philosophy and ideology, basic research method 

and ways to gain knowledge in political science 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to International Relations 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใน

ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งป ระ เท ศ  ตั ว แ ส ด ง ใน เวที

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ

มนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

Historical background and development of 

international relations, fundamental concepts and 

theories of international relations, contemporary issues 

of international relations, actors in international 

relations, international security, cooperation and 

conflicts, diplomacy, foreign policy, international 

organizations and law, international political economy, 

human rights, international environmental politics 

 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

เบื้องต้น                                        

Introduction to International Relations 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎี

พื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือ

และความขัดแย้ง การทูต นโยบายต่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ

มนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

Historical background and development of 

international relations, fundamental concepts and 

theories of international relations, contemporary 

issues of international relations, actors in 

international relations, international security, 

cooperation and conflicts, diplomacy, foreign 

policy, international organizations and law, 

international political economy, human rights, 

international environmental politics 

คงเดมิ 

192103 จิตวทิยาสังคม                                      3(3-0-6)                                 

Social Psychology 

     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและการ

รู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและเจตคติ 

อทิธิพลทางสังคมและการจูงใจ การท าตาม ความเอื้อเฟื้อ

และการช่วยเหลือผู้อื่น อคติและการกีดกัน อิทธิพลของ

กลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทาง

สังคม ความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคม การรับรู้

ทางสังคมและการสื่อความหมาย สังคมประกิตและ

ปทัสถานทางสังคม 

      General concepts of Social Psychology, self and 

know themselves, emotion and affect, behaviors and 

attitudes, conformity, social influence and persuasion, 

helping the others, prejudice and discrimination, group 

influence, social institution, aggression and antisocial 

behaviours, social Perception and communication, 

conflict and peacemaking, socialization and social no 

Rms 

 

  ปดิ

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

192201 ปรัชญาการเมอืง                                    3(3-0-6) 

Political Philosophy 

แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญาทาง

การเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ  คือ เพลโต 

อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี 

ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของค าส าคัญ

ทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อ านาจ การเมือง 

ความชอบธรรม เสรภีาพ 

Approach of political philosophy, political 

philosophy of important philosophers: Plato, Aristotle, 

Zeno of Citium, St. Augustine, Macchiavelli, Locke, 

Rosseau, Mills, definition of crucial notions in political 

sphere: justice, power, politics, legitimacy, freedom 

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

  192201 การเมอืงการปกครองไทย                 3(3-0-6)  

Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง

การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่

ส าคัญ ของไทย  ความคิดและวัฒ นธรรมทาง

การเมืองที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย  การเชื่อมโยงกับ

พุทธศาสนา ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ การแบ่งชน

ชนชั้นทางสังคมแบบไพร่-เจ้านาย  

History of Thai politics, roles of important 

actors and institutions of Thai politics, political 

thoughts and cultural roots in Thai society, 

relationship between politics and Buddhism, 

patronage-client relationship, and lord-subject 

class stratification 

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

  192202 การเมอืงการปกครองท้องถิ่น            3(3-0-6)  

Local Politics and Government     

ความหมาย แนวคิด  วัตถุประสงค์  และ

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมือง

โดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นไทย  

Meanings, concepts, objectives and 

importance of local government, development of 

local government’s models, political development 

through local government process, relationship 

between local governments in various levels, 

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับชื่อ

และรหัส

วิชา 
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ปรับปรุง 

issues, obstacles and tendency of Thai local 

government’s development  

192301 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 

Comparative Politics and Government 

พั ฒ น าก ารของวิ ช าก าร เมื อ งก ารปกค รอ ง

เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ 

วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่เลือก 

ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย 

คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง 

การน าเอาความรู้ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบ

การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ  

Development of Comparative Politics and 

Government as subject, subfields of Comparative 

Politics and Government, comparative method of politics 

and government, comparisons of selected topics, 

political systems, form of states, government branches: 

legislature, executive, and judiciary, political behaviors, 

using theoretical concepts and knowledge in examining 

and comparing politics and government of selected 

countries 

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

 

192302 ระเบียบวธิีวิจัย                                    3(2-2-5) 

Research Methodology  

ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เชื่อถือ

ไดแ้ละถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การก าหนดค าถาม

ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้างเคร่ืองมือ 

การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  

Research methodology in political science: 

problem identification, literature review, research 

design, sample identification and sampling techniques, 

research instrument formulation,  data collection, 

research report 

  ปิด

รายวิชา 

 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น                  3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา 

และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อม

ของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม 

โดยเน้นคุณธรรม จรยิธรรมทางการบรหิาร 

Meaning, scope, status, concepts and evolution of 

public administration, surrounding conditions of state 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น             3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทาง

การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการ

บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร 

ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม 

จริยธรรมทางการบรหิาร 

Meaning, scope, status, concepts and 

คงเดมิ 
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management, managing process, relationship between 

managing process, political system, and social system 

by focusing on morality and ethics 

 

evolution of public administration, surrounding 

conditions of state management, managing 

process, relationship between managing process, 

political system, and social system by focusing on 

morality and ethics 

3.กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต                     3.กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต                                                

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 34 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต   

192111 การเมอืงการปกครองไทย                      3(3-0-6)  

Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง

การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ

ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่

ในสังคมไทย  การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์  การแบ่งชนชนชั้นทางสังคมแบบไพร่-

เจ้านาย  

History of Thai politics, roles of important actors 

and institutions of Thai politics, political thoughts and 

cultural roots in Thai society, relationship between 

politics and Buddhism,  patronage-client relationship, 

and lord-subject class stratification 

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่มวิชา

แกน 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

  192211 ปรัชญาการเมอืง                            3(3-0-6) 

Political Philosophy 

แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา

ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ การ

หาความหมายของค าส าคัญทางการเมือง คือ ความ

ยุติธรรม อ านาจ การเมือง ความชอบธรรม เสรภีาพ   

Approach of political philosophy, political 

philosophy of important philosophers, definition of 

crucial notions in political sphere: justice, power, 

politics, legitimacy, freedom 

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาแกน 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

192211 การปกครองท้องถิ่น                              3(3-0-6)  

Local Government 

ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ และความส าคัญ

ของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ รูปแบบการ

ปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ

ปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ

ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม

ของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย  

Meanings, concepts, objectives and importance of local 

government, development of local government’s 

models, political development through local government 

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่มวิชา

แกน  

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

และชื่อ

วิชา 
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process, relationship between local governments in 

various levels, issues, obstacles and tendency of Thai 

local government’s development 

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ             3(3-0-6) 

Thai Foreign Relations 

        ค วามสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง ไท ยกั บ ต่ า งป ระ เท ศ 

ความสัมพั นธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศที่

ส าคัญ  บทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ปัจจัยในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย

ในสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย แนวโน้มความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคต 

       Thailand and foreign relations, relations of 

Thailand and great powers, relations of Thailand and 

major international organizations, role of Thailand in 

world politics, factors of conduct of Thailand’s foreign 

policy in various eras, impact of foreign relations to Thai 

state, future trends of Thai foreign relations 

 

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ       3(3-0-6) 

Thai Foreign Relations 

        ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่าง

ป ร ะ เท ศ ที่ ส า คั ญ  บ ท บ าท ข อ ง ไท ย ใน เว ที

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการด าเนิน

น โยบายต่ างป ระ เทศ ของ ไทย ในสมั ยต่ า ง  ๆ 

ผลกระทบของความสัมพั นธ์ระหว่างไทยกั บ

ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ที่ มี ต่ อ ป ร ะ เท ศ ไท ย  แ น ว โน้ ม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคต 

       Thailand and foreign relations, relations of 

Thailand and great powers, relations of Thailand 

and major international organizations, role of 

Thailand in world politics, factors of conduct of 

Thailand’s foreign policy in various eras, impact of 

foreign relations to Thai state, future trends of 

Thai foreign relations 

คงเดมิ 

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ            3(3-0-6) 

State, Society and Public Policy 

      ค วามหมาย  แนวคิ ด  แล ะทฤษฎี พื้ น ฐานของ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม  การเปรียบเทียบ

กระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบ

การปกครองและระบบการเมืองต่าง ๆ ตัวแสดงส าคัญทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการก าหนดและการน านโยบาย

สาธารณะไปใช้ในสังคม  พัฒนาการของความสัมพันธ์

ระหว่างนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กับสังคมตามแต่ละ

ช่วงเวลา แนวโน้มของรูปแบบและประเด็นนโยบาย

สาธารณะในอนาคต 

     Meanings, concepts and basic theories of 

relationship between states and societies, comparison 

between making and implementing public policy among 

different political regimes and systems, important actors 

in public and private sectors engaged in public policy 

making and implementing, development of relations 

between various aspects of public policies and societies 

in each period, trend of forms and issues of public 

policies in future 

  ปิด

รายวิชา 
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192214 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) 

ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้                           

International Relations of Southeast Asia 

    พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งที่

เกิดขึน้ระหว่างประเทศในภูมิภาค บทบาทและอทิธิพลของ

ประเทศมหาอ านาจที่มีต่อภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ของตัว

แสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่ส าคัญอื่น ๆ นอกภูมิภาค 

และประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึน้ในภูมิภาค 

     Development of relationship among countries in 

Southeast Asia, cooperations and conflicts in Southeast 

Asian region, role and influence of world powers on 

Southeast Asia, interactions between Southeast Asian 

and other significant actors outside the region, 

important issues in Southeast Asia   

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่ม

วิชาเอก

เลือก

ความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

ประเทศ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

192311 ประวัตศิาสตร์ เศรษฐกจิ การเมอืง          3(3-0-6) 

และสังคมของภาคเหนอืตอนบน                     

History, Economy, Politics and Society of Upper 

Northern Thailand 

     ประวัติศาสตร ์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือของ

ประเทศไทย: เชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูน  ล าปาง พะเยา  

น่าน  แพร่  แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง การวิเคราะห์ 

ก ารท าค วาม เข้ า ใจ  แล ะก ารส ร้า งค าอธิ บ ายต่ อ

ประวัติ ศาสตร์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสั งคม

ภาคเหนือตอนบน  

      Significant historical, political, economic and social 

events in past and present of upper Northern Thailand’s 

provinces: Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, 

Lamphun, Phayao, Nan, Phrae, Maehongson and 

nearby area, analysis, examination and explanation of 

political, economic and social history of upper Northern 

Thailand 

 

192312 ประวัตศิาสตร์ เศรษฐกจิ การเมอืง     3(3-0-6) 

และสังคมของภาคเหนอืตอนบน                     

History, Economy, Politics and Society of 

Upper Northern Thailand 

     ป ระวัติ ศ าสต ร์  เหตุ ก ารณ์ ท างก าร เมื อ ง 

เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในพื้ นที่ ภาคเหนือของประเทศไทย : เชียงใหม่  

เชียงราย  ล าพูน   ล าปาง พะเยา  น่าน  แพ ร่  

แม่ฮอ่งสอนและพื้นที่ใกล้เคียง การวิเคราะห์ การท า

ค ว า ม เข้ า ใจ  แ ล ะ ก า รส ร้ า ง ค า อ ธิ บ า ย ต่ อ

ประวัติศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ภาคเหนือตอนบน  

      Significant historical, political, economic and 

social events in past and present of upper 

Northern Thailand’s provinces: Chiang Mai, Chiang 

Rai, Lampang, Lamphun, Phayao, Nan, Phrae, 

Maehongson and nearby area, analysis, 

examination and explanation of political, economic 

and social history of upper Northern Thailand 

ปรับรหัส

วิชา 

 

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

Constitutional and Administrative Laws 

ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดยเน้นที่

ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาของกฎหมาย

ปกครอง ข้อกฎหมายส าคัญที่มีประโยชน์ส าหรับนัก

รัฐศาสตร ์

192213 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย     3(3-0-6) 

ปกครอง                                      

Constitutional and Administrative Laws 

ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมือง

โดยเน้นที่ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายส าคญั

ปรับ 

รหัสวิชา

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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Relation between constitution and politics 

especially in Thailand, changed content of constitution 

that related with variable politics, economy and society 

contexts in each period, roots of administrative laws, 

usefully main section of administrative law for political 

scientist 

 

ที่มีประโยชน์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

Relation between constitution and politics 

especially in Thailand, changed content of 

constitution according to politics, economic and 

social contexts in each period, roots of 

administrative law, main section of administrative 

law for political scientist 

192313 การเมอืงระหว่างประเทศร่วมสมัย            3(3-0-6) 

Contemporary International Politics  

ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่าง

ประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง 

ชาตินิยม การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ ความ

ขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงคราม

ระหว่างประเทศ การแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อ

การร้าย วิกฤตเศรษฐกิจโลก 

Crucial issues emerging in contemporary 

international politics and affecting current system of 

international relations; globalization, security, 

nationalism, competition of major powers, conflict in the 

Middle East, inter-state and intra-state wars, nuclear 

proliferation, terrorism, economic crises  

  ย้ายไป

อยู่ใน

กลุ่ม

วิชาเอก

เลือก

ความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

ประเทศ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

 

192314 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง        3(3-0-6) 

Constitution and Political Institution 

       พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสถาปนา

รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย การแบ่งแยกอ านาจ และ

แนวทางการศึกษาสถาบันการเมืองใหม่  ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ปรากฏการณ์

และปัญหาที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองในปัจจุบัน 

      Development, concepts and theories of 

establishment of constitution, sovereignty, separation of 

power, approach of Neo-Institutional theory, 

relationship between constitution and political institution, 

current phenomena and problems related to constitution 

and political institution  

192311 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง   3(3-0-6) 

Constitution and Political Institution 

พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย การแบ่งแยกอ านาจ 

ความสัมพันธระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง ปรากฏการณและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในปจจุบัน  

Development, concepts and theories of 

constitution, sovereignty, separation of power, 

relationship between constitution and political 

institution, current phenomena and problems 

related to constitution and political institution 

ปรับ 

รหัสวิชา

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

 

192315 เศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

International Political Economy    

ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แนวคิดและทฤษฎี 

พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

192214 เศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International Political Economy    

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎี 

พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง

ปรับรหัส

วิชา 
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ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือและความขัดแย้งใน

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

Interplay between economy and politics in 

international relations; approaches and theories; 

evolutions of international political-economic system; 

actors, activities, cooperation and conflict in international 

political economy 

ประเทศ ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือและ

ความขัดแย้งในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

Interplay between economy and politics in 

international relations; approaches and theories; 

evolutions of international political-economic 

system; actors, activities, cooperation and conflict 

in international political economy 

  192215 การเมอืงการปกครองในเอเชีย         3(3-0-6) 

ตะวันออกเฉียงใต ้

Politics and Government of Southeast Asia 

ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การไดรั้บ

อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น 

การตกอยู่ในการครอบง าของมหาอ านาจตะวันตก 

สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเป็นหนึ่งในภูมิภาค

ส าคัญในยุคโลกาภิวัตน  

History of politics and government of 

Southeast Asian countries, political and economic 

Influences of other regions on Southeast Asia, 

Western domination over Southeast Asian region, 

Southeast Asia after colonial era, Southeast Asia 

as one of important regions in globalization 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  192313 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 

Comparative Politics and Government 

พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ  แขนงสาขาวิชาของการปกครอง

เป รี ยบ เที ย บ  วิ ธี ก าร เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  ก าร

เปรียบเทียบประเด็นที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบ

ของรัฐ รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ 

บรหิาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การน าเอา

ความ รู้ดั งกล่าวมาท าความ เข้าใจและเป รียบ

การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ  

Development of Comparative Politics and 

Government as subject, subfields of Comparative 

Politics and Government, comparative method of 

politics and government, comparisons of selected 

topics, political systems, form of states, government 

branches: legislature, executive, and judiciary, 

political behaviors, using theoretical concepts and 

knowledge in examining and comparing politics and 

government of selected countries 

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาแกน 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 
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  192314 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              3(3-0-6) 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

Local Government and Related Law 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติราชการของ

อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  รั ฐ ธ รรม นู ญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายปกครองที่

เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมายที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

Laws related to supervision of local 

governments in Thailand, constitution of Thailand, 

State Administration Act, Act of District Assembly 

and District Administrative Organization, Municipal 

Act, Provincial Administration Organization Act, 

related Administrative Law, Land Law, other 

related drafting laws    

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาเอก

เลือกการ

ปกครอง

และ

บรหิาร 

งาน

ท้องถิ่น 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

192411 สัมมนา                                               1(0-2-1)  

Seminar  

การฝึกให้เลือกประเด็นในการศึกษา รวบรวมข้อมูล 

คัดกรองข้อมูล เรียบเรียงประเด็น และน าเสนอประเด็น

ทางรัฐศาสตร์ได้ สามารถตอบโต้ ถกเถียงในวงเสวนาได้

อย่างมีเหตุมีผล 

Selecting issues for studying, gathering data, 

filtering data arrangement, making a presentation, 

defending and debating in discuss place rationally 

 

192411 สัมมนา                                          1(0-2-1)  

Seminar  

การฝึกให้เลือกประเด็นในการศึกษา รวบรวม

ข้อมูล คัดกรองข้อมูล เรียบเรียงประเด็น และ

น าเสนอประเด็นทางรัฐศาสตร์ได้ สามารถตอบโต้ 

ถกเถียงในวงเสวนาไดอ้ย่างมีเหตุมีผล 

Selecting issues for studying, gathering 

data, filtering data arrangement, making a 

presentation, defending and debating in discuss 

place rationally 

คงเดมิ 

 

  192412 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์      2(2-2-5)  

Reading in Political Science Literature  

การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในวรรณกรรม

ทางรัฐศาสตร์ การท าความเข้าใจ ตีความ วิพากษ์ 

และสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ 

Practicing English skills on political science 

literature, comprehending, interpreting, criticizing, 

and communicating various topics in political 

science 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

193407 การบริหารงานภาครัฐไทย                     3(2-2-5) 

Thai Public Administration 

    วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจ าแนก

ประเภทหน่วยงานของรัฐ  ลักษณะส าคัญ ของการ

  ปิด

รายวิชา 
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บริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้มใน

อนาคต 

     Evolution of Thai Public Administration, public sector 

classification, significant characteristic of Thai Public 

Administration in present, direction and tendency in the 

future 

  193202 การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย     3(2-2-5) 

Thai Public Administration in Contemporary 

วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย 

การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะส าคัญ

ขอ งก ารบ ริห าร ง าน ภ าค รั ฐ ไท ย ใน ปั จ จุ บั น 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาค

ส่วนที่สาม นวัตกรรมเพื่อการบริหารภาครัฐไทย 

การปรับตัวขององค์กรภาครัฐในทศวรรษหน้า 

Evolution of Thai Public Administration, 

public sector classification, significant characteristic 

of Thai Public Administration at present, 

relationship between public, private and third 

sectors, innovation in thai public administration, 

adaptation of public sector in next decade 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  193241 

 

นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร         3(3-0-6) 

มนุษย์ภาครัฐ 

Public Policy and Policy Innovation 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ดั้งเดิม แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ร่วม

สมัย แนวคิดนวัตกรรมการบริหารงานทรัพยากร

มนุษย์ กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ใน

ประเทศไทย กระบวนการบริหารงานทรัพยากร

มนุษย์ต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ 

องค์การที่ไม่ใชรั่ฐ 

Definitions, evolution, classic concepts of 

human resources management, contemporary 

concepts of human resources management, 

innovative concepts of human resources 

management, management process of human 

resources in Thailand, international practice of 

human resource management process, contiguous 

factors of human resources management, human 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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resources management process in public sector, 

private sector and non-governmental organizations 

  193251 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม       3(3-0-6) 

เชิงนโยบาย  

Public Policy and Policy Innovation 

ความหมาย  ท ฤษฎี  แน วคิ ด  ลั ก ษณ ะ 

สาระส าคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและ

วิธีในการก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของ

ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การ

วิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฎี 

หลักการวางแผนนโยบาย การบริหารโครงการ

เบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมอย่างเป็นระบบ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม

นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนวัตกรรม

นโยบายสาธารณะ 

Definition, theories, concepts, characteristics, 

principles, types of policy and methods in 

policymaking, roles and influences of surrounding 

factors affecting policies, policy analysis and 

assessment, meaning, theories, plans, project 

management of public and private sectors for 

systematic developments of politics, economy, and 

society, concepts of public policy innovation, and 

process of policy innovation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

     ให้นิสิตเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ จากจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและ

บริหารงานท้องถิ่น 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 4. 

กลุ่มวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะ

กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  ตาม

รายละเอยีดดังนี้ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     ให้นิสิตเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  จากจ านวนทั้งสิ้น 3 

กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการ

ปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และ 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชา

หนึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 

1. กลุ่มวชิาการเมอืงการปกครอง 1. กลุ่มวชิาการเมอืงการปกครอง  

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์          3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใชก้ฎหมาย

อาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัยความรับผิดในทาง

อาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้

แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง

ราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของ

ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชีวิตและ

ร่างกาย เสรภีาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

Definition in the Penal Code, application of 

criminal law, punishments and measure of safety, 

principals and supporters, provisions of petty offences, 

provisions of security of the kingdom, administration, 

religions, peace, documents, sexuality, life and body, 

freedom and reputation, property  

 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้

กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัยความรับ

ผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ 

บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา 

ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและการแปลง

เอกสาร ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

Definition in the Penal Code, application of 

criminal law, punishments and measure of safety, 

principals and supporters, provisions of petty 

offences, provisions of security of the kingdom, 

administration, religions, peace, documents, 

sexuality, life and body, freedom and reputation, 

property  

คงเดมิ 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                      3(3-0-6) 

ส าหรับนักรัฐศาสตร์                                   

Civil Law and Commercial Law for Political 

Scientist 

หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ บรรพ 1-6 

ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม 

ฝาก ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ประกันภัย ตั๋วเงิน 

หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก 

Fundamental principles of civil and commercial 

law under the Civil and Commercial code, Book 1-6, 

person, juristic person, property, juristic act, contracts, 

obligations, loan, deposit, guarantee, mortgage, pledge, 

insurance, bills, partnership and company, family and 

estate 

 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                3(3-0-6) 

ส าหรับนักรัฐศาสตร์                                   

Civil Law and Commercial Law for Political 

Scientist 

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมาย

พาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ 

บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม 

สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 

ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และ

มรดก 

Fundamental principles of civil and commercial 

law under the Civil and Commercial code, Book 1-6, 

person, juristic person, property, juristic act, 

contracts, obligations, loan, deposit, guarantee, 

mortgage, pledge, insurance, bills, partnership and 

company, family and estate 

 

คงเดมิ 
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192321 จริยธรรมและความเป็นธรรม                  3(3-0-6) 

ทางสังคม                                      

Ethics and Social Justice  

คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในฐานะ

องค์ความรูแ้ละคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์พงึมี ปรัชญาด้าน

จริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน ความ

เสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และอ านาจ แนวคิด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

Ethics and social justice as a body of knowledge 

and essential qualification of political scientists, 

philosophy of ethics, social justice: principles of human 

rights, equality, equality of opportunity, economic 

egalitarianism, decentralization of power, other related 

topics 

 

192321 จริยธรรมและความเป็นธรรม         3(3-0-6) 

ทางสังคม                                      

Ethics and Social Justice  

คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน

ฐานะองค์ความรู้และคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์พึงมี 

ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิ

มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์

และอ านาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

Ethics and social justice as a body of 

knowledge and essential qualification of political 

scientists, philosophy of ethics, social justice: 

principles of human rights, equality, equality of 

opportunity, economic egalitarianism, 

decentralization of power, other related topics 

คงเดมิ 

192322 ประวัตคิวามคิดทางการเมอืง                   3(3-0-6) 

History of Political Thoughts  

     วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง 

ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญ

ทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน เปล

โต อาริสโตเติ้ล เซนต์ออกัสติน นิโคโล มักเคียเวลี ญอง 

โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิชเช่ คาร์ล 

มาร์กซ์ วลาดิเมีย เลนิน ลีออน ทรอสกี พระพุทธเจ้า มหา

ตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิทธิพลของนักคิดเหล่านี้ตอ่

ความคิดทางการเมืองโดยรวมของโลก 

    Approaches to study history of political thought, 

biographies and political thoughts of great Western and 

Eastern thinkers since Greek, Plato, Aristotle, St. 

Augustine, Nicolo Machiavelli, Jean Bodin, John Locke, 

Jean Jacque Rousseau, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, 

Vladimir Lenin, Leon Trosky, Buddha, Mahatma Gandhi, 

Mao Zedong, and influence of these thinkers on world’s 

political ideas 

  ปิด

รายวิชา 

  192322 ประชาธิปไตยดิจิทัล                         3(3-0-6)                                     

Digital Democracy   

ค านิยาม แนวคิด  ประชาธิป ไตยดิจิทั ลใน

ต่างประเทศและในไทย รัฐบาลดิจิทัล ข้อเสนอแนะ

แนวทางประชาธิป ไตยดิจิทั ลประเทศไทย และ

กรณีศกึษา 

Definitions, approaches, Digital Democracy in 

Foreign and Thailand, Digital Government, 

suggestions for digital democracy guideline in 

Thailand, and case study  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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192323 ความรุนแรงและสนัตวิิธี                         3(2-2-5) 

Violence and Nonviolence  

ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง ความ

รุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์  และความ

รุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการน าเสนอวิธีการแก้ไข

ปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก  ต ารา

วิชาการทางการเมอืงแบบไม่ใช้ความรุนแรง ชีวประวัติบุคคล

ทีใ่ช้ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่

ต่อสู้ทางการเมืองใช้ความไม่รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่

สนับสนุนการใช้ความไมรุ่นแรง แนวความคิดทางจริยธรรมที่

สนับสนุนการใช้ความไมรุ่นแรง 

Violence in political contexts, structure of violence, 

violence in symbolic and cultural studies, constructing and 

presenting solution to political issues in non-violent forms, 

political literatures of non-violence,  biography of iconic 

people whose works and actions significantly supporting 

non-violent movements, non-violent disputes between 

political rivals, theoretical restriction supporting non-violent 

movements, ethical concepts buttressing non-violence  

192323 ความรนุแรงและสันติวิธ ี                 3(2-2-5) 

Violence and Nonviolence  

แนวคิดและทฤษฎีความรุนแรงและการใช้ความไม่

รุนแรง ในการแก้ไขปัญหาการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรง 

งานศึกษาว่าด้วยปฏิบัติการแบบใช้ความไม่รุนแรง 

ชีวประวัติบุคคลส าคัญ ซึ่งงานและการกระท าสนับสนุน

การเคลื่อนไหวที่ใช้ความไมรุ่นแรง 

Concepts and theories of violence and 

nonviolence as means to political solutions in nonviolent 

forms, literature of nonviolent practices, biographies of 

outstanding figures whose works and actions 

significantly support nonviolent movements 

ปรับค า 

อธบิาย

รายวิชา 

192324 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์       3(3-0-6) 

Marxism and Post-Marxism  

แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิด

วัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และการ

วิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวถิีการผลิต การขูด

รีดมูลค่าส่วนเกิน การสะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการ

ผลิตและการผลิตซ้ าของแรงงาน การต่อสู้ทางชนช้ัน  

บทบาทของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม อิทธิพลของความคิด

แบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีตอ่นักคิดอ่ืน เลนิน สตา

ลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมช่ี อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และ

ส านักวิพากษ์  

Basic ideas of Marx and Marxism, thought of 

dialectic and historical materialism, analysis and criticism 

of capitalism through concepts of mode of production, 

exploitation of surplus value, capital accumulation, 

technological innovation and labor reproduction, class 

struggle, roles of state and capitalist ideology, influence of 

Marx's dialectic method and materialism on Lenin, Stalin, 

Trotsky, Mao, Gramsci, Althusser, Austro-Marxism and 

Critical School 

 

192324 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์  3(3-0-6) 

Marxism and Post-Marxism  

แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิด

วัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และ

การวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคดิเกี่ยวกับวิถีการผลิต 

การขูดรีดมูลค่ าส่วนเกิน การสะสมทุน การสร้าง

เทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของแรงงาน การ

ต่อสู้ทางชนช้ัน  บทบาทของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม 

อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคตวิัตถุนิยมที่

มีต่อนักคิดอ่ืน เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมช่ี อัลธู

แซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม ์และส านักวิพากษ์  

Basic ideas of Marx and Marxism, thought of 

dialectic and historical materialism, analysis and 

criticism of capitalism through concepts of mode of 

production, exploitation of surplus value, capital 

accumulation, technological innovation and labor 

reproduction, class struggle, roles of state and 

capitalist ideology, influence of Marx's dialectic method 

and materialism on Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, 

Gramsci, Althusser, Austro-Marxism and Critical 

School 

คงเดมิ 

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์            3(3-0-6) 

และการเลือกตั้ง                                        

Political Parties, Interest Groups, and Elections 

     ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ พฤติกรรม

ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทางการเมือง พรรค

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์       3(3-0-6) 

และการเลือกตั้ง                                        

Political Parties, Interest Groups, and 

Elections 

     ค วามห ม าย  แน วคิ ด  ท ฤษ ฎี  วิ วัฒ น าก าร 

คงเดมิ  
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การเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชนและ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึน้ทั้งแบบดั้งเดิมและ

แบบใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่ม

กดดันทางการเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม 

พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทาง

การเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

    Meanings, concepts, theories, evolution, and 

behavior of interest groups, political pressure groups, 

political parties and elections, civil movements and 

conventional and new social movements, relationships 

of interest groups, political pressure groups political and 

social movements, political parties, and elections on 

political process and political institutions for political 

development in democratic system     

 

พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มกดดันทาง

การเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการ

ภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่

เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง แ บ บ ดั้ ง เดิ ม แ ล ะแ บ บ ให ม่  ร วม ถึ ง

ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทาง

การเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม พรรค

การเมือง และการเลือกตั้ ง  ต่อกระบวนการทาง

การเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย 

    Meanings, concepts, theories, evolution, and 

behavior of interest groups, political pressure 

groups, political parties and elections, civil 

movements and conventional and new social 

movements, relationships of interest groups, political 

pressure groups, political and social movements, 

political parties and elections on political process and 

political institutions for political development in 

democratic system     

192326 การเมอืงกับชีวิต                                   3(2-2-5) 

Politics and Life   

ความหมายของค าว่าการเมืองทั้งในมุมกว้างและมุม

แคบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเร่ืองการเมืองกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนักรู้ถึง

บทบาทของแต่ละปัจเจกบุคคลที่มีต่อทิศทางการเมืองใน

ประเทศของตน 

Political definitions in wide and narrow aspects, 

relations between politics and daily living of each 

individual in society, awareness of each individual’s role 

toward the political direction in his/her country 

  ปดิ

รายวิชา 

  192326 การเมอืงเรือ่งชาตพิันธุ์                   3(2-2-5) 

Politics of Ethnicity 

พลวัตทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน

หลากยุคสมัย ยุครัฐจารีต ยุคอาณานิคมตะวันตก ยุค

ก า รส ร้ า ง รั ฐ -ช า ติ ส มั ย ให ม่  ยุ ค โล ก าภิ วั ต น์ 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐ และ

ชนชาติหลักในสังคม ในมิติสิทธิความเป็นพลเมือง 

สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เศรษฐกิจ 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Political dynamics of different ethnic groups in 

various times, in the era of traditional state, of 

colonial, of nation-state building, and of 

globalization, power relations among ethnic groups 

with the state and the national ethnic groups, in 

terms of civil rights, human rights, socio-economic 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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disparity and multiculturalism 

192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม              3(3-0-6)                                     

Political and Social Movements 

แนวคิดทฤษฎีและพัฒ นาการของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิมและ

แบบใหม่  ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวใน

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์

และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุค

โลกาภิวัตน ์

Concepts, theories and development of new and 

old political and social movements, phenomena of 

various movements at home and abroad affecting 

politics, economy and society in globalized era    

192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม       3(3-0-6)                                     

Political and Social Movements 

แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิม

และแบบใหม่ ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหว

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ์

Concepts, theories and development of new 

and old political and social movements, phenomena 

of various movements at home and abroad affecting 

politics, economy and society in globalized era    

คงเดมิ 

192328 เพศกับการเมอืง                                   3(3-0-6) 

Gender and Politics   

เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ ทฤษฎี

ด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศสภาพและ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชือ้ชาติ 

ชนชั้น และสี ผิว ความ รู้และมุมมองด้านเพศสภาพ 

อทิธิพลเร่ืองความเข้าใจเร่ืองเพศสภาพเป็นพื้นฐานส าคัญ

ต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและกฎหมาย  

Gender studies and politics as an interdisciplinary 

approach, notions of gender, gender theories with 

particular attention to intersection of gender, gender 

and relations to politics, class and race, impact of 

gender analysis and knowledge and gender lens on 

policy and law enactments 

   

192328 เพศกับการเมอืง                            3(3-0-6) 

Gender and Politics   

เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ ทฤษฎี

ด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศสภาพ

และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศต่อการเมือง 

เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู้และมุมมองด้านเพศ

สภาพ อิทธิพลเร่ืองความเข้าใจเร่ืองเพศสภาพเป็น

พื้นฐานส าคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบาย

และกฎหมาย  

Gender studies and politics as an 

interdisciplinary approach, notions of gender, gender 

theories with particular attention to intersection of 

gender, gender and relations to politics, class and 

race, impact of gender analysis and knowledge and 

gender lens on policy and law enactments 

คงเดมิ 

192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมอืง                    3(3-0-6) 

การปกครอง                                     

Selected Topics in Politics and Government 

ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของ

ประเทศที่ให้ความสนใจ องค์กรและสถาบันทางการเมือง

ต่าง ๆ กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติและ

พฤติกรรมของพลเมือง  กระบวนการการตัดสินใจ และ

ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ภายในสังคมการเมืองในประเทศ

ดังกล่าว 

Typical aspects of politics and government of 

selected interesting country, organizations and political 

institutions of selected country, political process and 

system, attitude and behavior of its citizens, decision-

making process, other significant topics within political 

realm of selected country 

192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมอืง                3(3-0-6) 

การปกครอง                                     

Selected Topics in Politics and Government 

ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของ

ประเทศที่ ให้ความสนใจ องค์กรและสถาบันทาง

การเมืองต่าง ๆ  กระบวนการและระบบทางการเมือง 

ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง  กระบวนการการ

ตัดสินใจ และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ภายในสังคม

การเมืองในประเทศดังกล่าว 

Typical aspects of politics and government of 

selected interesting country, organizations and 

political institutions of selected country, political 

process and system, attitude and behavior of its 

citizens, decision-making process, other significant 

topics within political realm of selected country 

คงเดมิ 
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192422 การเมอืงการปกครองของประเทศ           3(3-0-6)                                     

มหาอ านาจ                                       

Politics and Government of Major Powers 

       ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอ านาจ 

ประวัติและพัฒนาการของการเมืองการปกครองของ

ประเทศมหาอ านาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทาง

การเมืองเช่นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบ

ของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง

กองทัพ และพลเรือน  รูป แบบ เศรษฐกิ จ  น โยบาย

ต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

       Meaning and the criteria of superpower, history 

and development of superpower's politics and 

government, superpower's regime, superpower's 

political institutions including executive, legislature, 

constitution, levels of governments, political 

participation, military-civilian relationship, economy and 

the foreign policies 

192422 การเมอืงการปกครองของประเทศ      3(3-0-6)                                     

มหาอ านาจ                                       

Politics and Government of Major Powers 

       ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอ านาจ 

ประวัติและพัฒนาการของการเมืองการปกครองของ

ประเทศมหาอ านาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทาง

การเมือง เช่น ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ 

รูป แ บ บ ขอ ง รัฐ  ก ารมี ส่ ว น ร่ วม ท างก าร เมื อ ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและพลเรือน รูปแบบ

เศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

       Meaning and the criteria of superpower, 

history and development of superpower's politics 

and government, superpower's regime, 

superpower's political institutions including 

executive, legislature, constitution, levels of 

governments, political participation, military-civilian 

relationship, economy and the foreign policies 

คงเดมิ 

192423 

 

ภูมิรัฐศาสตร์                                      3(3-0-6)                                     

Geo-Politics 

  ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใน

ปัจจุบัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ 

พื้นที่ จ านวนประชากรและทรัพยากรการจ าแนกประเทศ

ออกเป็นประเทศมหาอ านาจ  ประเทศมหาอ านาจ

ระดับกลาง และประเทศอ านาจน้อย  มู ล เหตุ แห่ ง

เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง และความ

ออ่นแอทางการเมือง 

Geopolitical theories relating to current politics, 

analysis of states’ components, geopolitics, space, 

population and resource, classification of states into 

major power states, medium power states, and less 

power states, causes of political stability and security, 

political instability 

  ปิด

รายวิชา 

  192423 

 

สัมมนาความคดิทางการเมอืง            3(3-0-6) 

Seminar on Political Thoughts 

ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการสัมมนาในหัวข้อ

เฉพาะเกี่ยวกับความคิดและทฤษฎีทางการเมืองของ

นักคิดและนักทฤษฎีทางการเมือง 

Study and analysis in seminar situation, in 

particular topic of political thoughts and theories of a 

social and political thinker 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

192424 การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมอืง         3(3-0-6)                                     

Development, Environment and Politics 

     อธิบายความหมายของการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและ

  ปิด

รายวิชา 
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การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเมืองกับการ

พัฒนาในแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการเมือง

ระหว่างประเทศกับการพัฒนายุคใหม่ ผลกระทบของการ

พัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือระหว่างรัฐและ

องค์กรระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

      Explaining meaning of development, environment 

and politics, relationship between political regime and 

each period of development, relationship between 

international organizations and modern development, 

impacts of development on environment, cooperation 

between state and international organizations to solve 

environmental problems 

  192424 

 

การสื่อสารทางการเมอืง                     3(3-0-6)                                     

Political communication  

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์ 

ศึกษ าความหมาย วิธี ก ารพัฒ นาการ ตั วแบ บ 

ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมือง แนวโน้มของ

การสื่อสารทางการเมืองในอนาคต 

Relations between communication and political 

science, definitions, methods, and development of 

models and impacts of communication, trends of 

political communication in future 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์                   3(3-0-6) 

กับการเมอืง 

Language, Literatures, Films and Politics  

      ค้นหา วิเคราะห์ และวิพากษ์การเมืองที่ปรากฏใน

ภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้เคร่ืองมือท า

ความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทาง

สังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมัยใหม่ หรือหลังสมัยใหม่  

ท าความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการ

เป็นภาพสะท้อนสังคมและเป็นเคร่ืองมือในการผลิตซ้ า

อ านาจในสังคม 

      Researching, examining and criticizing political 

discourse in language, literature and flim, selecting tools 

through various social science’s concepts and theories 

including classical, modern or post modern theories, 

understanding language, literature and flim as social 

reflection and instrument of reproduction of power in 

society 

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์               3(3-0-6) 

กับการเมอืง 

Language, Literatures, Films and Politics  

      ค้นหา วิเคราะห์ และวิพากษ์การเมืองที่ปรากฏใน

ภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้เคร่ืองมือ

ท าความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎตี่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทาง

สั งคมศาสตร์แบบคลาสสิก  สมั ยใหม่  ห รือหลั ง

สมัยใหม่  ท าความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และ

ภาพยนตร์ ในการเป็นภาพสะท้อนสังคมและเป็น

เคร่ืองมือในการผลิตซ้ าอ านาจในสังคม 

      Researching, examining and criticizing political 

discourse in language, literature and flim, selecting 

tools through various social science’s concepts and 

theories including classical, modern or post modern 

theories, understanding language, literature and flim 

as social reflection and instrument of reproduction of 

power in society 

คงเดมิ 

2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น  

192331 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม             3(3-0-6) 

ในการเมอืงท้องถิ่น                                 

Democracy and Public Participation in Local 

  ปิด

รายวิชา 



142 
 

 

Government 

      แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใน

สังคมไทย ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การริเร่ิมหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการก าหนดนโยบายของท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบ

และขั้นตอนของการมีส่วนรว่มที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

      Democratic thoughts and values with ways of life 

in Thai society, meanings of public participation, 

initiation and intensification of participation of public 

sector in local policy making, practical examples of form 

and procedure of participation    

  192331 พลเมอืงดิจิทัลในระดับท้องถิน่           3(3-0-6)                                     

Digital Citizenship in Local Level 

ค านิยาม แนวคิด ภาวะพลเมืองดิจิทัลในระดับ

ท้องถิ่น กรณีศึกษา และแนวทางการเสริมสร้างภาวะ

พลเมืองดิจิทัลในระดับท้องถิ่น 

Definitions, approaches, digital citizenship in 

local level, case study, and reinforcement guideline 

for digital citizenship in local level 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   3(3-0-6) 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง                                      

Local Government and Related Law 

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมาย

ปกครองที่ เกี่ ยวข้อง   กฎหมายที่ดิน  การพิจารณา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

     Laws related to supervision of local governments in 

Thailand, constitution of Thailand, State Administration 

Act, Act of District Assembly and District Administrative 

Organization, Municipal Act, Provincial Administration 

Organization Act, related Administrative Law, Land Law, 

other related drafting laws    

  ย้ายไป

กลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ  

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

192333 การเมอืงและการปกครองท้องถิ่น           3(3-0-6) 

เปรยีบเทียบ                                  

Comparative Local Government 

       แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจาย

อ านาจ รูปแบบ และอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครอง

ท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษา

เปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่างของการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

192332 การเมอืงและการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 

เปรยีบเทียบ                                  

Comparative Local Government 

       แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการ

กระจายอ านาจ รูปแบบ และอ านาจหน้าที่ขององค์

ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทาง

การศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่าง

ของการเมืองการปกครองท้องถิ่น  แนวทางการ

ปรับรหัส

วิชา 
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ในอนาคต 

       Concepts, theories, formats and evolution of 

decentralization, forms, authority and function of 

remarkable local administration of several countries, 

approach to the comparative study of difference and 

similarity of local government and politics, methods of 

the development of local government in the future 

พัฒนาการปกครองท้องถิ่นในอนาคต 

       Concepts, theories, formats and evolution of 

decentralization, forms, authority and function of 

remarkable local administration of several countries, 

approach to comparative study of difference and 

similarity of local government and politics, methods of 

development of local government in the future 

192334 ภาวะผู้น าและชนชั้นน าทางการเมอืง        3(3-0-6) 

Leadership and Political Elite 

    แนวคิดพื้ นฐานเร่ืองภาวะผู้น าและชนชั้นน าทาง

การเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้น าทางการ

เมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้น าในทางการเมือง 

ประวัติผู้น าคนส าคัญของประเทศต่าง ๆ ภาวะผู้น าของ

ไทยในชว่งเวลาร่วมสมัย 

     Basic concepts on leadership and political elites, 

discussion on selections of political leaders, status and 

existence of political elites, biographies of important 

political and social elites in various countries, leadership 

of contemporary Thai political elites 

192333 ภาวะผู้น าและชนชั้นในการเมอืง         3(3-0-6) 

ท้องถิ่น 

Leadership and Elite in Local Politics     

แนวคิดพื้นฐานเร่ืองภาวะผู้น าและชนชั้นน าทาง

การเมืองในระดับท้องถิ่น ประวัติผู้น าคนส าคัญของ

ท้องถิ่นต่าง ๆ การวิเคราะห์กรณีศกึษาที่เกี่ยว ข้อง 

     Basic concepts on leadership and elites in local 

politics, life and roles of significant political elites 

from various local areas, and analysis of relevant 

case studies 

ปรับรหัส 

และชื่อ

วิชา  

พร้อมค า 

อธิบาย

รายวิชา 

 

 

192335 การเมอืงและการกระจายอ านาจ             3(3-0-6) 

ทางการศึกษาในท้องถิ่น                                     

Politics and Educational Decentralization in Local 

Administration 

      แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจายอ านาจ

ทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น การถ่ายโอน

สถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรม

สร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และรูปแบบการบรหิารจัดการศึกษาที่ดีในท้องถิ่น 

      Concepts of politics and education, local and 

national educational decentralization, transferring 

educational institutions to local administrative agencies, 

educational innovation and creativity of local 

administration and forms of good local governance 

 

192334 การเมอืงและการกระจายอ านาจ       3(3-0-6) 

ทางการศึกษาในท้องถิ่น                                     

Politics and Educational Decentralization in 

Local Administration 

      แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจาย

อ านาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น การ

ถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและรูปแบบการบริหารจัด

การศึกษาที่ดีในท้องถิ่น 

      Concepts of politics and education, local and 

national educational decentralization, transferring 

educational institutions to local administrative 

agencies, educational innovation and creativity of 

local administration and forms of good local 

governance 

ปรับรหัส

วิชา 

192431 การบริหารจัดการท้องถิ่น                      3(3-0-6) 

อิเล็กทรอนิกส์                               

E-Local Governance 

      แนวคิดและความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศ

มาใชใ้นการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น นโยบายของรัฐ

และบทบาทในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การเป็น  e – 

Goverment ระดับท้องถิ่น 

      Concept and significance of using information 

  ปิด

รายวิชา 
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technology in developing local administrative 

organization, governmental policy and mission in 

changing local administrative organization to local e – 

Government 

192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น            3(3-0-6) 

Innovations for Local Management 

      หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี เกี่ยวกับ

นวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมโดย

มุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐ  

      Principle, meaning, significance and theory of local 

innovation, creation and development of innovation 

focusing on modern technique in public management 

192431 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น         3(3-0-6) 

Innovations for Local Management 

      หลักการ ความหมาย ความส าคัญ  ทฤษฎี  

เกี่ยวกับนวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการพัฒนา

นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการ

ภาครัฐ  

      Principle, meaning, significance and theory of 

local innovation, creation and development of 

innovation focusing on modern technique in public 

management 

ปรับรหัส

วิชา 

192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น       3(3-0-6)  

Selected Topics in Local Government 

      ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นที่ ได้ รับการคัดสรรจากคณาจารย์ผู้สอนหรือ

ประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ การกระจายอ านาจ และ

ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านต่าง ๆ 

แบบองค์รวม  

      Particular problematic issues of local government 

selected by in structures or contemporary problematic 

topics including local government reformation in several 

aspects, local government decentralization, and 

example of holistic guidelines for local government 

management 

192432 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6)  

Selected Topics in Local Government 

      ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์ผู้สอนหรือ

ประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง

การปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ การกระจาย

อ านาจ ตัวอย่างแนวทางการบรหิารจัดการท้องถิ่นดา้น

ต่าง ๆ แบบองค์รวม  

        Particular problematic issues of local 

government selected by structures or contemporary 

problematic topics including local government 

reformation in several aspects, local government 

decentralization, examples of holistic guidelines for 

local government management 

ปรับรหัส

วิชา 

  193434 การบริหารภาครัฐแบบเครอืข่าย        3(2-2-5) 

Network Governance  

การเกิดขึ้นของการบริหารงานภาค รัฐแบบ

เครือข่าย ประกอบด้วย รูปแบบการปกครอง และสิ่ง

ท้าทายทางการบริหาร แนวคิดและข้อดีของตัวแบบ

เค รือข่าย พลวัตของเค รือข่าย และกลยุทธ์การ

บรหิารงานแบบเครือข่าย 

Rise of governing by network, model of 

government, management challenges, concepts and 

advantages of network model, network dynamics 

and strategies for network management 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  193436 นวัตกรรมการจัดการเมอืง             3(2-2-5) 

Innovative Urban Management  

ความหมายและแนวคิดของการเกิดเมือง การวาง

ผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนาเมือง การจัด

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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การเมือง การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลัง

เกิดภัยส าหรับเมือง 

Definitions and evolution of urban, concepts of 

urban planning and developing city, urban 

management, disaster management and restoration 

city 

  193437 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น         3(2-2-5) 

Finance and Budgetary in Local Administration 

ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและอ านาจ

หน้างที่ความรับผดิชอบในการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทฤษฎีและหลักการ

พื้นฐานของการบริหารการเงินการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภาษีท้องถิ่นการ

บริหารรายได้และการจัดท างบประมาณท้องถิ่น การ

ก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ศักยภาพ

และความเสี่ยงทางการคลังของท้องถิ่น รายงาน

การเงินและการตรวจสอบติดตามผลการท างานใน

ระดับท้องถิ่น 

Fiscal relationship between the government and 

the local government organization, roles and 

responsibilities of public services of local government 

organizations, theories and principles of financial and 

fiscal management of local government 

organizations, local tax structure income, Revenue 

management and local budgeting, public debt for 

investment, analysis of local fiscal potential and risks 

Local financial reporting and performance monitoring 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  193447 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิน่    3(2-2-5) 

Human resource management in Thai Local 

Administration 

บรบิทของการบรหิารทรัพยากรมนุษยท์้องถิ่นไทย 

กระบวนการบรหิารงานบุคคลท้องถิ่น การแต่งตั้ง การ

โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ

ลงโทษ และการให้พ้นจากต าแหน่ง การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น การกระจายอ านาจด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษ ย์ของท้องถิ่น การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นในบริบทประเทศเอเชีย ยุโรป 

อเมริกา และประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ แนวโน้มการ

บรหิารทรัพยากรมนุษยท์้องถิ่น  

Human resource management in Thai Local 

Administration Context, local human resource 

management process, job appointment process, job 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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transferring, promotion, salary promotion, punishment 

and dismiss, local human resource development, 

decentralization and human resource management, 

human resource management in Asia, Europe, 

America and transitional countries context 

3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

192341 ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง        3(3-0-6) 

ประเทศ                                      

History of International Relations   

การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ

สมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบระหว่าง

ประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรป

ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความ

ร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอ านาจและผลกระทบ

ต่อการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศ 

Origins and development of modern international 

system, capitalism and development of international 

system, expansion of European international society to 

other parts of the world and its impact, imperialism, 

cooperation and conflict among major powers and their 

impacts on the maintenance and transformation of 

international orders 

 

192341 ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง    3(3-0-6) 

ประเทศ                                      

History of International Relations   

การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่าง

ประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของ

ระบบระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่าง

ประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และผลกระทบ 

จักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่ม

มห าอ าน าจแล ะผลกระทบต่ อก าร รัก ษาแล ะ

เปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศ 

Origins and development of modern 

international system, capitalism and development of 

international system, expansion of European 

international society to other parts of the world and 

its impact, imperialism, cooperation and conflict 

among major powers and their impacts on the 

maintenance and transformation of international 

orders 

คงเดมิ 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 

International Law 

ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่มาของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล   สิทธิและ

หน้าที่ของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทาง

กฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่าง

ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ

รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ

ข้อพิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลาง

และอาชญากรรมสงคราม การก่อการร้ายและตัวประกัน 

อาชญากรรมข้ามชาติ 

History and sources of international 

law, recognition of states and governments, rights and 

obligations of states, territories and borders, state 

jurisdiction, organs of states and conduct of foreign 

relations, treaties and international agreements, state 

responsibilities, disputes and settlement, use of force by 

states, war, neutrality and war crimes, terrorism and 

hostage,  transnational organized crimes 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ                3(3-0-6) 

International Law 

ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่มาของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล  สิทธิและ

หน้าที่ของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทาง

กฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่าง

ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและ

การระงับข้อพิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความ

เป็นกลางและอาชญากรรมสงคราม การก่อการร้าย

และตัวประกัน อาชญากรรมข้ามชาติ 

History and sources of international 

law, recognition of states and governments, rights 

and obligations of states, territories and borders, 

state jurisdiction, organs of states and conduct of 

foreign relations, treaties and international 

agreements, state responsibilities, disputes and 

settlement, use of force by states, war, neutrality 

and war crimes, terrorism and hostage,  

คงเดมิ 
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transnational organized crimes 

192343 องค์การระหว่างประเทศ                      3(3-0-6) 

International Organizations 

พื้นฐานความคิดว่าด้วยเร่ืองการรวมกลุ่มระหว่าง

ประเทศทั้ งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ  การวิเคราะห์

บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ  

Fundamental concepts of international 

organization formation both in state’s level and lower 

than state’s level, analysis on role and status of main 

international organizations 

192343 องค์การระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) 

International Organizations 

พื้ นฐานความคิดว่าด้วยเร่ืองการรวมกลุ่ ม

ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ  การ

วิเคราะห์บทบาทและสถานะขององค์การระหว่าง

ประเทศที่ส าคัญ  

Fundamental concepts of international 

organization formation both in state’s level and 

lower than state’s level, analysis on role and status 

of main international organizations 

คงเดมิ 

192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

Theories of International Relations 

      ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก าเนิด 

พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัยปัจจุบัน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็นส าคัญในการเมืองโลก คือ โลกา

ภิวัตน ์โลกาภิบาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน  

      Theories of international relations, origins, evolution 

and debates of theories in International Relations, 

evaluation of contemporary International Relations 

theories with relevance to recent world context, 

theories regarding to major issues in global politics: 

globalization, global governance, security, human rights 

 

192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

Theories of International Relations 

      ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก าเนิด 

พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุค

สมัยปัจจุบัน ทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับประเด็นส าคัญ ใน

การเมืองโลก คือ โลกาภิวัตน์ โลกาภิบาล ความมั่นคง 

สิทธิมนุษยชน  

      Theories of international relations, origins, 

evolution and debates of theories in International 

Relations, evaluation of contemporary International 

Relations theories with relevance to recent world 

context, theories regarding to major issues in global 

politics: globalization, global governance, security, 

human rights 

คงเดมิ 

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง         3(3-0-6) 

ประเทศ                                        

Strategic Studies and International Security 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษาและ

ความมั่นคงศึกษา พัฒนาการของการศึกษายุทธศาสตร์

ศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดในการศึกษา กรอบ

ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ ข้อถกเถียงโต้แย้งในปัจจุบัน

เกีย่วกับการศึกษายุทธศาสตร์ศกึษาและความมั่นคงศึกษา 

พัฒนาการทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีในวิชา

ความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้านการทหาร และ

ยุทธศาสตร์นวิเคลียร์  

Basic understanding of strategic and security 

studies, their evolution, conceptual landscape, 

theoretical frameworks of analysis, current debates 

within Strategic and Security Studies, evolution of 

strategic thought, theoretical approaches of Security 

Studies, revolution in military affairs, nuclear strategy 

 

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง    3(3-0-6) 

ประเทศ                                        

Strategic Studies and International Security 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษา

และความมั่นคงศึกษา พัฒนาการของการศึกษา

ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดใน

การศึกษา กรอบทางทฤษฎี ในการวิเคราะห์  ข้อ

ถก เถี ย ง โต้ แ ย้ ง ในปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ก ารศึ กษ า

ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา พัฒนาการ

ทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีในวชิาความมั่นคง

ศึกษา การปฏิวัติ ในกิจการด้านการทหาร และ

ยุทธศาสตร์นวิเคลียร์  

Basic understanding of strategic and security 

studies, their evolution, conceptual landscape, 

theoretical frameworks of analysis, current debates 

within Strategic and Security Studies, evolution of 

strategic thought, theoretical approaches of Security 

Studies, revolution in military affairs, nuclear strategy 

คงเดมิ 
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192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์       3(2-2-5) 

ระหว่างประเทศ                                        

Human Rights in the International System 

ประเด็นปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในระบบ

การเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับ

กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ   

Emerging of human rights issues in international 

political system, origin of Universal Declaration of 

Human Rights, interaction between human rights claims 

and international law, state-system, and non-state 

actors 

 

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์   3(2-2-5) 

ระหว่างประเทศ                                        

Human Rights in the International System 

ประเด็นปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน

ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิ

มนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐและตัว

แสดงที่ไม่ใช่รัฐ   

Emerging of human rights issues in 

international political system, origin of Universal 

Declaration of Human Rights, interaction between 

human rights claims and international law, state-

system, and non-state actors 

คงเดมิ 

192347 การก่อการร้ายในการเมอืงโลก               3(3-0-6) 

Terrorism in International Politics 

      นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการของ

การก่อการร้าย ค าอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ จิตวิทยา 

และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้ม

ของการก่อการร้ายในโลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของ

การก่อการร้ายในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัย

คุกคามด้ านการก่อการร้าย  กลุ่ มก่อการร้ายและ

เหตุการณ์การก่อการร้ายในบริบทของระหว่างประเทศ

สมัยใหม่ 

      Definitions and concepts of terrorism, evolution of 

terrorism, historical, psychological, and sociological 

explanations of terrorism, patterns and trends of global 

terrorism, changing characteristics of global terrorism, 

international community’s responses to terrorist threat, 

terrorist groups and attacks in the context of modern 

international system 

 

192347 การก่อการร้ายในการเมอืงโลก          3(3-0-6) 

Terrorism in International Politics 

      นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการ

ของการก่อการร้าย ค าอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ 

จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบ

และแนวโน้มของการก่อการร้ายในโลก ลักษณะที่

เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การรับมือ

ของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย 

กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการร้ายในบริบท

ของระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

      Definitions and concepts of terrorism, evolution 

of terrorism, historical, psychological, and 

sociological explanations of terrorism, patterns and 

trends of global terrorism, changing characteristics of 

global terrorism, international community’s 

responses to terrorist threat, terrorist groups and 

attacks in the context of modern international 

system 

คงเดมิ 

192348 การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและ     3(3-0-6) 

กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ                               

Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign 

Policy Making  

แน วคิ ด แล ะวิ ธี ก าร ใน ก ารวิ เค ราะน โยบ าย

ต่ างประเทศ แนวคิ ดพื้ น ฐานของการก าหนดและ

กระบวนการการท านโยบายต่างประเทศ  ปัจจัยที่ส่งผล

ท าให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึน้มา ปัจจัยที่ส่งผล

ให้ เกิ ดก าร เปลี่ ยน แปลงน โยบายใน เร่ือ ง เดี ยวกั น 

กรณีศกึษาจากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน 

Concept and procedure in analyzing foreign 

  ปิด

รายวิชา 
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policy, fundamental concepts of foreign policy-making 

process, factors affecting foreign policy making in a 

country, factors impacting change of country’s foreign 

policy, case studies selecting from major foreign policies 

both in the past and present 

  192348 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 

ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้                           

International Relations of Southeast Asia 

    พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้ง

ที่ เกิดขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค  บทบาทและ

อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่ มี ต่ อภูมิ ภาค 

ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่ส าคัญ

อื่น ๆ นอกภูมิภาค และประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น

ในภูมิภาค 

     Development of relationship among countries in 

Southeast Asia, cooperation and conflicts in 

Southeast Asian region, role and influence of world 

powers on Southeast Asia, interactions between 

Southeast Asian and other significant actors outside 

the region, important issues in Southeast Asia   

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย                    3(3-0-6)              

Thai Foreign Policy 

นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ในยุค

อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนดนโยบาย  ผลของ

นโยบาย  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่ละ

นโยบายของไทย 

Important Thai foreign policy from past to present, 

factors of foreign policy-making, output of foreign 

policy, alteration of each foreign policy of Thailand 

 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย             3(3-0-6)              

Thai Foreign Policy 

นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ในยุค

อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนดนโยบาย  ผล

ของน โยบ าย   แล ะก าร เป ลี่ ย น แปลงน โยบ าย

ต่างประเทศแต่ละนโยบายของไทย 

Important Thai foreign policy from past to 

present, factors of foreign policy-making, output of 

foreign policy, alteration of each foreign policy of 

Thailand 

คงเดมิ 

192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศ           3(2-2-5) 

มหาอ านาจ                                   

Foreign Policy of Major Powers  

ก ระบ วนก ารก าห นดน โยบ ายขอ งป ระ เท ศ

มหาอ านาจ  ลักษณะร่วมและแตกต่างกันของนโยบาย

ต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย

ต่างประเทศมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  

สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัสเซีย  ที่มีต่อการเมืองโลก  

Foreign policy-making of great powers, 

resemblance and difference of major powers’ foreign 

policy, effect of foreign policies of major powers, United 

States, United Kingdom, China and Russia on world 

192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศ       3(2-2-5) 

มหาอ านาจ                                   

Foreign Policy of Major Powers  

กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

นโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจระดับโลกและ

ภูมิภาค ลักษณะร่วมและความแตกต่างของนโยบาย

ต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย

ต่างประเทศมหาอ านาจต่อประชาคมโลก ความมั่นคง

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  

Foreign policy-making process, foreign policy of 

global and regional powers, resemblance and 

differences of superpowers’ foreign policy, foreign 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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politics 

 

policy and impacts toward global community, 

international security and international political 

economy 

192442 การเมอืงโลกผ่านสื่อ                             3(2-2-5) 

Global Politics through Media  

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก             

การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ        

ในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลก

ตะวันออกในการน าเสนอวิกฤตการณ์ความขัดแย้งของ

โลก และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการน าเสนอความ

ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ

การตอบสนองของผู้ชมตามที่ตา่ง ๆ ของโลก   

Relationship between media and global politics, 

analysis of international conflicts in various kinds of 

media, Western–eastern media struggle representing 

global conflicts, investigation of influence of media 

representation of conflicts in global politics on 

interpretations and responses of audiences 

 

192442 การเมอืงโลกผ่านสื่อ                        3(2-2-5) 

Global Politics through Media  

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก 

การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและ

โลกตะวันออกในการน าเสนอวกิฤตการณ์ความขัดแย้ง

ของโลก  และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการ

น าเสนอความขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบ

ต่อการตีความและการตอบสนองของผู้ชมตามที่ต่าง ๆ 

ของโลก   

Relationship between media and global 

politics, analysis of international conflicts in various 

kinds of media, Western–eastern media struggle 

representing global conflicts, investigation of 

influence of media representation of conflicts in 

global politics on interpretations and responses of 

audiences 

คงเดมิ 

192443 ความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่มประเทศ           3(3-0-6) 

อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง                                      

Affairs of Greater Mekong Subregion Countries   

      ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ 

การพัฒนา และประเด็นปัญหาส าคัญระหว่างกลุ่ม

ประเทศเหล่านี้  

      Historical relations among Greater Mekong 

Subregion countries, dimensions of their political, 

economic and developmental cooperation, and their 

keys issues 

 

192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ      3(3-0-6) 

อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง                                      

Affairs of Greater Mekong Subregion 

Countries   

      ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือทางการเมือง 

เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาส าคัญ

ระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้  

      Historical relations among Greater Mekong 

Subregion countries, dimensions of their political, 

economic and developmental cooperation, and their 

keys issues 

คงเดมิ 

192444 พรมแดนศึกษา                                    3(3-0-6) 

Boundary Studies 

      นัยของพรมแดนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่

ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประเด็นปัญหาระหว่าง

พรมแดนของรัฐ การจัดการพรมแดน และการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างรัฐข้ามพรมแดน 

      Perception of border in International Relations 

affecting interstate relationships, territorial disputes, 

border management and building cross-border 

cooperation 

 

  ปิด

รายวิชา 
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  192444 การเมอืงระหว่างประเทศร่วมสมัย      3(3-0-6) 

Contemporary International Politics  

ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในการเมือง

ระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ 

ความมั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่างประเทศ

มหาอ านาจ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงคราม

กลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศ การแพร่ขยาย

ของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจ

โลก 

Crucial issues emerging in contemporary 

international politics and affecting current system of 

international relations; globalization, security, 

nationalism, competition of major powers, conflict in 

the Middle East, inter-state and intra-state wars, 

nuclear proliferation, terrorism, economic crises  

 

ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

พร้อมทั้ง

ปรับรหัส

วิชา 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Diplomacy and International Negotiation 

ประวัติ ศาสต ร์การทูต  การทูต ในฐานะที่ เป็ น

เค ร่ืองมือส าห รับด าเนินนโยบายต่างประเทศ กา ร

ด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี

และพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์และ

เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา

ระหว่างประเทศ 

History of diplomacy, diplomacy as a tool of foreign 

policy, bilateral and multilateral diplomacy, conceptual 

frameworks for analyzing and conducting international 

negotiation and bargaining, case studies on international 

negotiations 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

Diplomacy and International Negotiation 

ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่ เป็น

เคร่ืองมือส าหรับด าเนินนโยบายต่างประเทศ การ

ด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิ

ภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์

และเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการ

เจรจาระหว่างประเทศ 

History of diplomacy, diplomacy as a tool of 

foreign policy, bilateral and multilateral diplomacy, 

conceptual frameworks for analyzing and conducting 

international negotiation and bargaining, case studies 

on international negotiations 

 

คงเดมิ 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 

ของภูมภิาคท่ีเลือกศึกษา                                   

International Relations of a Selected Region 

      การเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ

ภูมิภาคดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา 

อเมรกิาเหนือ ลาตินอเมรกิา เอเชียแปซิฟิก โอเชียเนีย  

      Selection of international relations of selected 

regions: East Asia, Southeast Asia, South Asia, Central 

Asia, Middle East, Europe, Africa, North America, Latin 

America   

 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 

ของภูมภิาคท่ีเลือกศึกษา                                   

International Relations of a Selected Region 

      การศึกษาประเด็นส าคัญต่างๆ ทางความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เลือกสรร ตาม

ความสนใจของนิสิต 

      Study of crucial international issues arised in 

selected region according to students’ interest 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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4. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปิด 

193231 การจัดการองค์การสาธารณะ                 3(3-0-6)  

Public Organization and Management 

    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ ตั้งแต่โครงสร้าง 

พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการกิจการสาธารณะ 

     Theories and concepts on organizations, setting up 

structure, behavior, environmental process, targets, 

organization adjustment, public affairs administration 

  ปิด

รายวิชา 

193241

  

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ     3(3-0-6)                                

Human Resource Management in Public Sector  

ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากร

มนุษย์ และกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์การภาครัฐ 

 Meaning, evolution, concepts of human resources 

management, and management process of human 

resources as international practice, surrounding factors 

affecting human resources management, human 

resources management process in public sector 

  ปดิ

รายวิชา 

193251 นโยบายสาธารณะ                               3(3-0-6) 

Public Policy 

     ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะ สาระส าคัญของ

นโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีในการก าหนด

นโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อ

นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย 

ความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผนนโยบาย และการ

บ ริหารโครงการเบื้ อ งต้น เพื่ อการพัฒ นาการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมอยา่งเป็นระบบ 

     Meaning, theories, concepts, characteristics, 

principles, types of policy and methods in policymaking, 

roles and influences of surrounding factors affecting 

policies, policy analysis and assessment, meaning, 

theories, plans, and project management of both public 

and private sectors for systematic developments of 

politics, economy, and society 

  ปดิ

รายวิชา 

193302 การบริหารงานคลังสาธารณะ                 3(3-0-6) 

Public Finance Administration  

      ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี  การบริหารงานคลัง 

นโยบายการคลัง สถาบันทางการคลัง รายรับ-รายจ่าย

ภาครัฐ งบประมาณแผ่นดิน การบริหารหนี้สาธารณะ 

จ ริยธรรมการคลั งภ าค รัฐ  การคลั งท้ อ งถิ่ น  แล ะ

  ปดิ

รายวิชา 
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กรณีศกึษา 

      Definition, Theories and concepts of public finance 

administration, fiscal policy, fiscal institution, public 

revenue and expenditure, Thai budget procedure, 

ethics in public finance and case studies 

193303 การบริหารท้องถิ่น                               3(2-2-5) 

Local Governance  

      แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น การกระจายอ านาจ

สู่ท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ สั งคม ที่ มี

ผลกระทบต่อการบรหิารท้องถิ่น ปัญหา แนวโนม้ และการ

พัฒนาเกี่ยวกับการบรหิารท้องถิ่น 

      Concepts and theories of local administration, 

decentralization, forms of local administration, Analysis 

of related factors in political and socio-economic which 

influencing to local administration, Problems, trends and 

development in local administration 

  ปดิ

รายวิชา 

193352 การบริหารโครงการ                              3(2-2-5) 

Project Management  

ความหมายและความส าคัญของโครงการ วงจร

โครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการ

บริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การ

เต รียมโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนิน

โครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผล

ของโครงการ 

Meaning and importance of project, project cycle 

on theories and concepts in project management 

approach, project formulating, project planning, project 

Implementation, project evaluation and termination, and 

project outcomes 

  ปดิ

รายวิชา 

193354 การต่อต้านทุจริต                   3(3-0-6) 

Anti-Corruption 

       ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของ

การทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริตเชิง

นโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุ และ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของ

การทุจริตที่มีต่อการพัฒนาและความเจริญเติบโตของ

ประเทศไทย สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลัก

ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง

ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล 

  ปดิ

รายวิชา 
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ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่

ร้ายแรงของการทุจรติ จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนา

ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจรติ 

       Definition of anti-corruption, types and forms of 

corruption, direct corruption, indirect corruption, policy 

corruption, private and public interests, causes and 

factors of conflicts of private and public interests, 

impact of corruption to conditions of politics, economy, 

and society, impact of corruption to development and 

growth of Thailand, causes and factors of corruption, 

principle of universal good governance in working 

method, policy and guidline of good governance in 

administration, related laws of preventing and 

countering corruption in national and international 

levels, attitude and awareness to effect of severity of 

corruption, citizenship consciousness of preventing and 

countering corruption, means of self-improvement in 

avoiding corruption 

193442 ไตรภาคสีัมพันธ์ส าหรับนักบริหารภาครัฐ   3(2-2-5) 

Tripartite Relations for Public Administrators 

      ความหมายและความส าคัญของไตรภาคีสัมพันธ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ์  ไตรภาคี

สัมพันธ์กับการบริหารกิจการสาธารณะ การบริหาร

ไตรภาคีสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน บทบาท สิทธิ 

และหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ การเจรจาต่อรอง

ร่วม นโยบายรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ์ใน

ประเทศไทย การเคลื่อนไหวของไตรภาคีด้านแรงงาน

สัมพันธ์ในประเทศไทย และการศึกษาเปรียบเทียบไตรภาคี

สัมพันธ์ 

      Definition and the significance of tripartite relations; 

concepts and theoretical perspectives on tripartite 

relations; tripartite relations and public administration; 

tripartite relations management in public and private 

organisations; roles, rights and obligations of employers, 

employees and the state; collective bargaining; Public 

Policy and law on tripartite relations in Thailand; the 

movement of tripartite relations on labour issues in 

Thailand; comparative studies on tripartite relations 

  ปิด

รายวิชา 

193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง                     3(2-2-5) 

Conflict Resolution         

      ความหมาย ความเป็นมาและพัฒนาการ กรอบ

แนวคิดและทฤษฎี ประเภท วิธีการแก้ปัญหา และวิธีการ

ป้องกันความขัดแย้ง  
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    Definition, origin and development, framework and 

theories, types, how to resolve, and how to prevent 

วชิาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศกึษาอิสระ 6 หน่วยกิต                                               วชิาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศกึษาอิสระ 6 หน่วยกิต                                                

192451 การศึกษาอิสระ                             6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์ 

Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing and discussing in political science 

 

192451 การศึกษาอิสระ                       6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์ 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing and discussing in political 

science 

คงเดมิ 

192452 การฝกึงาน                 6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in political science in private or 

government sectors 

192452 การฝกึงาน           6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ รัฐศาสต ร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science in private 

or government sectors 

คงเดมิ 

192453 สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in political science as an apprentice in 

private or government sectors 

 

192453 สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science as an 

apprentice in private or government sectors 

คงเดมิ 

*หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต *หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต คงเดิม 

หมายเหตุ* นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง

 ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 
 

 
 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม 3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติ 

ประจ าวัน 

3(2-2-5) 

   002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุค

ดิจิทัล 

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  3(3-0-6) - - - 

191100 มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ขั้น

พืน้ฐาน 

3(3-0-6) 191100 ประวัติศาสตร ์สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา 

3(3-0-6) 

192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) 192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เบือ้งต้น 

3(3-0-6) 192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เบือ้งต้น 

3(3-0-6) 

192103 จิตวทิยาสังคม   3(3-0-6) 191101 จิตวทิยาสังคม   3(3-0-6) 

192111 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) - - - 

   193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) - - - 

   126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  3(3-0-6) 

192201 ปรัชญาการเมือง  3(3-0-6) 192211 ปรัชญาการเมือง  3(3-0-6) 

   192201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 3(3-0-6) 192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) - - - 

 รวม  18 หน่วยกิต  รวม  17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 

1(0-2-1) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) - - - 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

3(3-0-6) - - - 

192211 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 192202 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) - - - 

   192213 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายปกครอง 

3(3-0-6) 

 

   192214 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง

ประเทศ 

3(3-0-6) 

   192215 

 

การเมืองการปกครองในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

3(3-0-6) 

   193251 

 

นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม

เชงินโยบาย  

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่าร

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

192301 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) - - - 

192302 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 191300 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

   192311 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมือง 

3(3-0-6) 

192311 ประวัติศาสตร ์เศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมของภาคเหนือตอนบน 

3(3-0-6) 192312 ประวัติศาสตร ์เศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมของภาคเหนือตอนบน 

3(3-0-6) 

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

3(3-0-6) - - - 

192313 การเมืองระหว่างประเทศรว่มสมัย 3(3-0-6) - - - 

192xxx วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 192xxx วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 

   193241 

 

นวัตกรรมการบรหิารทรัพยากร

มนุษยภ์าครัฐ 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

192314 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมือง 

3(3-0-6) - - - 

192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6) - - - 

   192313 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

   192315 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) - - - 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

192411 สัมมนา 1(0-2-1) 192411 สัมมนา 1(0-2-1) 

   192412 การอา่นวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ 2(2-2-5) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

192xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) - - - 

193407 การบรหิารงานภาครัฐไทย  3(2-2-5) 193202 การบรหิารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

*192451 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต *192451 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

*192452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต *192452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

*192453 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต *192453 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

  

 



162 
 

  



163 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร                               
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง 

Assistant Professor Dararat Khampeng 

 

ชื่อ–สกุล                  นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 5013 005XX XXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1309 

     088-261-0485 

E-mail    Dararat.kh@up.ac.th    

 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2552 ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 พ.ศ. 2549 ร.บ. (การเมอืงการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

ดารารัตน์ ค าเป็ง ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล. (2563). การสื่อสารทางการเมืองในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 18 ฉบับ 1 ประจ าเดือน

มกราคม - เมษายน 2563 หนา้ 108-128. สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพมหานคร. 

ดารารัตน์ ค าเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง

ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ครั้งที่ 4: “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

สหัสวรรษใหม”่ หนา้ 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา. 
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ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2561). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

หญิง: ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า 

63-81. 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และคณะ. (2560) การกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา: 

กรณีศึกษาต าบลแม่กา จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ , ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 

ประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560. หนา้ 178 – 190. ส านักกองทุนสนับสนุนการวจิัย.  

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2560). การกลายเป็นเมืองและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

พะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1.ประจ าเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2560. หนา้ 197-218. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. 

 

ผลงานวิจัย  

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2561) การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบ

บูรณาการ. แตม้สีตพีิมพ์: เชยีงใหม่. 

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2560). แนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ในการจัด

สวัสดิการสังคมในท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ: ส านักกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 

Assistant Professor Wilasinee Wadeesirisak 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 4808 003XX XXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1327 

095-690-0712 

E-mail    Wilasinee_mui@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553  M.A. (International Relations), Deakin University, Australia 

พ.ศ. 2548 ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

พ.ศ. 2548  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 
 

ผลงานวิชาการ 

Wilasinee Wadeesirisak. (2561) .  Rohingya Crisis: the Reflection of the Role of Regional Human 

Rights Protection in Southeast Asia. In Mekong-Salween Civilization Studies Journal. Vol. 

9 No. 2 (2018): July – December. pp. 182-211. 

Wilasinee Wadeesirisak. (2560). Realism: an Inadequate Approach to Account Insecurity in Global 

Politics?, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2560), หนา้ 101-118. 
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ผลงานวิจัย 

วิลาสินี วดีศริิศักดิ์. (2562). ระบอบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และพลังประชาคมระหว่างประเทศ

ในการปกครองการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิลาสินี วดีศิริศักดิ์ และนิศาชล พรหมรินทร์. (2561). การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: องค์การ

การค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์อักษราภัค ชัยปะละ 

Assistant Professor Aksarapak Chaipala 

 

ชื่อ – สกุล                  นางสาวอักษราภัค  ชัยปะละ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 5211 001X XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1323 

084-649-5836 

E-mail    Auiaksara@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2553 ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 พ.ศ. 2557 ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมอืงการปกครอง

เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2548 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

Aksarapak Chaipala. (2019). Shut the window but open the door in the midst of blowing wind?. In 

FES-KISA Conference on “The Transformation of International Institutions and Regimes: 

Global, Regional and Local Aspects”. Hankuk University of Foreign Studies, South Korea. 

pp. 11 – 18. 

อักษราภัค ชัยปะละ. (2560). “ประวัติศาสตร์ผู้ลี้ภัยเกาหลเีหนอื” รัฐสภาสาร ฉบับที่ 6 ปีที่ 65  

หนา้ 61 – 89.  
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ผลงานวิจัย 

อักษราภัค ชัยปะละ. (2560). “เส้นทางตอนใต้ของผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ: พลวัตและปัญหา” 

วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2560), หนา้ 63-80. 
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ประวัติ 

นางสาวกัลยาพร กันอิน 

Kanlayaphon Kanin 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวกัลยาพร กันอิน   

รหัสประจ าตัวประชาชน 1 5507 000XX XXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1323 

     095-516-8294 

E-mail    Kanlayaphon.ka@up.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561       ร.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2553 ร.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

ผลงานวิชาการ 

ดารารัตน์ ค าเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง

ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ครั้งที่ 4: “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

สหัสวรรษใหม”่ หนา้ 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา. 

สุรเชษฐ์ ชิระมณี และ กัลยาพร กันอิน. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชน

รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , ปีที่ 9 ฉบับ

ที่ 3. หนา้ 76-83 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี. 
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ผลงานวิจัย  

สุรเชษฐ์ ชิระมณี และ กัลยาพร กันอิน. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชน

รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

ประวัติ 

นายทวปี  มหาสิงห์ 

Taweep Mahasingh 

 

ชื่อ-สกุล   นายทวีป  มหาสิงห ์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 35002000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1327  

     086-833-2248 

E-mail    Taweep.ma@up.ac.th   

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2555 ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2547 ร.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ผลงานทางวิชาการ 

ทวีป  มหาสิงห์. (2563). การก่อรูปทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลส์, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 11 ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), 

หนา้ 1-28. 

ดารารัตน์ ค าเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง

ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ครั้งที่ 4: “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

สหัสวรรษใหม”่ หนา้ 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา. 
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ผลงานวิจัย  

ทวีป  มหาสิงห์. (2561). การก่อรูปทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลส์ (John Rawls). พะเยา : คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                              
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ตารางภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 

ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาวดารารัตน ์ค าเป็ง* 35013005XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

ร.บ. 

การเมอืงและการปกครอง 

- 

288 288 288 288 

 

288 

 

2. นางสาววลิาสินี วดศีริิศักดิ์* 34808003XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

M.A. 

ร.บ. 

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

International Relations

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

 

288 288 288 288 

 

288 

 

3. นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ* 35211001XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

 

ร.บ. 

 

 

ศศ.บ. 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ 

ภาษาฝร่ังเศส 

288 288 288 288 

 

288 

 

4. นางสาวกัลยาพร กันอิน* 15507000XXXXX อาจารย์ ร.ม.  

ร.บ.  

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

- 

- 

288 288 288 288 

 

288 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 

ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

5. นายทวปี มหาสิงห์* 35002000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

การเมอืงการปกครอง 

- 

288 288 288 288 

 

288 

 

 

หมายเหต*ุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

รายชั้นปี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
นิสิตชั้นปีที่ 

1 2 3 4 

PLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลกัการส าคัญของศาสตร์ทางการเมอืงต้ังแต่

ระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก 
    

PLO2 ผู้เรียนสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ     

PLO3 ผู้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยยีุคดจิิทัลอย่างรู้เท่าทัน     

PLO4 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอยา่งมีคุณธรรมและจรยิธรรม     
PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถงึคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมอืงท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคมในทุก

ระดับ 
    

PLO6 ผู้เรียนสามารถน าแนวคดิและความรูไ้ปใชเ้พื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 
    

PLO7 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชพีดว้ยกระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบได ้
    

PLO8 ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีวจิารณญาณ โดยใชศ้าสตร์

ทางการเมืองหลากหลายมิติมาวเิคราะห์เชื่อมโยง ตัง้แตร่ะดับท้องถิ่น 

ประเทศ และประชาคมโลก         

    

 

หมายเหต:ุ  ความรู ้          = ระดับทอ้งถิ่น – ระดบัระหว่างประเทศ 

      ความสามารถ I  = Independently (1st year) 

   C = Critically (2nd year) 

    C = Creatively (3rd year) 

    U = Unique (4th year)       
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