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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0561
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program

รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
Bachelor of Political Science
B.Pol.Sc.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2565
6.2 คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 47 (2/2564) วันที่ 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 .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ข้ า ราชการประจ าในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ าง ๆ เช่ น เจ้ า พนั ก งานปกครอง เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นัก วิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของ
สถาบันต่าง ๆ
8.2 เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคลากร เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์อัตรากาลัง หัวหน้า/ผูช้ ่วยผู้จัดการ
โครงการของเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน โรงแรม สายการบิน ธนาคาร เป็นต้น
8.3 พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านสังคมศาสตร์
8.4 นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
8.5 เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตร
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
จากสถาบัน
ประชาชน
1 นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง
35013005XXXXX
ผูช้ ่วย
ร.ม.
การเมืองและการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์
ปกครอง
ร.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 34808003XXXXX
ผูช้ ่วย
M.A.
International Relations
Deakin University,
ศาสตราจารย์
Australia
ร.บ.
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ประเทศและการเมือง
ธรรมาธิราช
การปกครอง
เปรียบเทียบ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
3 นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX
ผูช้ ่วย
ร.ม.
ความสัมพันธ์ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์
ประเทศ
ร.บ.
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ประเทศและการเมือง
สุโขทัยธรรมาธิราช

ปี
2552
2549
2553
2548

2548
2553
2557
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

4

นางสาวกัลยาพร กันอิน

15507000XXXXX

อาจารย์

5

นายทวีป มหาสิงห์

35002000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
การปกครอง
เปรียบเทียบ
ภาษาฝรั่งเศส
-

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ร.ม.
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปี

2549
2561
2553
2555
2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศไทยในปั จ จุบั น คื อ ในฐานะที่ เป็ น หนึ่ งใน
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน รัฐบาลไทยจึงได้ให้
ความสาคัญกับการดาเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนเป็นอย่าง
มาก ปั จ จุบั น อาเซี ย นเป็ น คู่ ค้ าอั น ดั บ 1 ของไทย และยั งเป็ น ตลาดส่ งออกส าคั ญ อั น ดั บ 1 ของไทย
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักในการที่จะทาให้อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคม
อาเซียน” ต่อไป รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนตามที่ไดประกาศตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2554 ที่ต้องการนาประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางสมบูรณโดยสราง
ความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
โดยรวมถึงการเรงดาเนินการตามขอตกลงในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอก
ภู มิ ภ าค นอกจากนี้ ยั งมี น โยบายดานเศรษฐกิ จ และสั ง คมอี ก หลายประการเพื่ อ รองรั บ การเขาสู่
ประชาคมอาเซียน
ผลของนโยบายของรัฐ บาลดั งกล่ าว ท าให้ ป ระเทศไทยได้ เร่งปรับ ตั วเพื่ อ รับ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับ และด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการศึกษา ทักษะฝีมือแรงงาน
รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่รอบด้าน และมีโอกาสในการ
หางานทาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมากขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฎการณ์ ต่ อ เนื่ อ งของโลกาภิ วั ต น์ รวมถึ งการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างมากในปัจจุบัน กล่าวคือ
โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงรัฐต่าง ๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและได้รับ
ผลกระทบจากซึ่งกั นและกั น ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และเทคโนโลยี ซึ่ง
ประเทศไทยก็ถูกผูกโยงเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ตามมาคือ การเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมอั น สืบ เนื่ อ งมาจากการผสานกลมกลื น และการปะทะกั น ระหว่างค่ านิ ย ม
ตะวันตกและตะวันออก การผสานกลมกลืนทาให้สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
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กระแสตะวันตกที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์การค้าแบบทุนนิยม-เสรีนิยม อุดมการณ์การเมืองแบบ
ประชาธิปไตย การให้ความสาคัญต่อสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน การเคารพต่อหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ รัฐ มีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติ ตาม ส่วนการปะทะกั นนามาซึ่งความขัด แย้ง เช่น ความ
ขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อ
การร้าย การแบ่งแยกดินแดน การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ ชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้
เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องรับมือต่อไป
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยได้เตรียมความพร้ อมตามสามเสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีกระทรวงพาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก ซึ่งแนวโน้ม
การพั ฒ นาส าคั ญ อันจะเกิ ดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการปรับ ตัวของไทยให้เข้ากับ ภาวะ
ดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก กล่าวคือ สังคมมีความตื่นตัวเพื่อ
รับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น มีการตั้งคาถามและคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ผลดีและผลเสียทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ผลดีเช่นการที่สังคมไทยสามารถเปิดรับเพื่อเรียนรู้สังคมภายนอกจากประเทศอื่นในอาเซียนและสังคม
โลกได้ต่อไป ผลเสียเช่นการอพยพโยกย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย ปัญหาสมองไหลของ
แรงงานมีฝมี อื การค้ามนุษย์ เป็นต้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดังที่ได้ก ล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
มีส่วนทาให้จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจสภาพสังคมรอบตัวและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับ ด้านเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงสภาพดังกล่าว จึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตขึน้ เพื่อมุ่งหวัง
ที่จะผลิตบัณฑิตที่จะมีความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นไปของรัฐไทยที่เชื่อมโยงต่อระบบสังคมโลกได้
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของการเมื อ งที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงเกี่ ย วพั น กั น ตั้ ง แต่ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก ที่มีพั ฒนาการเป็นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเข้าใจและสามารถบู รณาการเชื่ อ มโยงความรู้ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างการเมื อ งกั บ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ โดยเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เกิดขึน้ ในสังคม
ปัญหาที่เกิดขึน้ และหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดติดวาทกรรมดั้งเดิมที่ขาดความพยายามเรียนรู้
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พลวัตของโลก การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจการเมืองของบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะเป็น
การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากปัจจุบันการเมืองมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม อย่าง
แนบแน่ น ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงไปของสั งคมโลก มหาวิท ยาลัย จึ งจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้
ทันสมัยและมีเนื้อหาที่เหมาะสม อันจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับด้านอื่น ๆ ได้
12.2.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาให้ กั บ
ประชาชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ พะเยา แพร่ น่ า น ล าปาง ล าพู น เชี ย งราย
แม่ ฮ่องสอน และภูมิ ภาคอื่น ๆ ด้ว ย โดยจัดการเรีย นการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้ องการของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับ ประเทศ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาทั้งกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดั บ ให้
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (Thai Qualification Framework for Higher
Education: TQF: HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณ ฑิ ตให้มีคุณ ธรรม จริย ธรรม ทัก ษะทางปัญ ญา มีทั้ ง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒ นา
ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ
ศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้ องสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งกลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ นเข้า สู่ ต ลาดแรงงาน และกลุ่ ม เป้ าหมายใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย
(2) ด้านการวิจัย
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มุ่งส่งเสริม การวิจัย และพั ฒ นา เพื่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สั งคมที่มีรูป แบบซับ ซ้อนขึ้น เช่น การวิจัย และพั ฒ นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัย ใหม่ ที่ใช้ทุ น
ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา
ระบบบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข ตลอดจนการวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาสั งคม เป็ น ต้ น โดยมหาวิท ยาลั ย ได้ ให้
ความสาคัญและมุ่งเน้นการวิจัยการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ไปสู่ ก ารเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต ลอดจนเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผูน้ าในการวิจัยให้สามารถ
ดาเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
(3) ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น
การบริการเพื่อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา และคุณ ภาพชีวิต การบริก ารทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร
จะต้องมีก ารพิ จารณาเกี่ ย วกั บ การลงทุน และดาเนินการร่วมกั บ ภาคเอกชนเกี่ย วกั บ การให้บ ริก าร
วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยใน
การสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มุ่งพัฒ นาการผสมผสานทางวัฒ นธรรม และการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิ จ โดยการท านุบารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมของสังคมไทย เป็น
รากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่า งทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด
ขึน้ กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1) พั น ธกิ จ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มีภารกิจหลัก เพื่อผลิตบัณ ฑิตในระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก ให้
สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา (TQF) ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และ
ให้มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม จิตอาสา (Volunteer Mind) และจิตสานึก เพื่อสังคม (Public
Consciousness and Awareness)
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2) พันธกิจด้านวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย
สั งคม ปั ญ หาสั งคม และสวั ส ดิ ก ารสั งคม เพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ในศาสตร์ด้ า น
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม มุ่งสู่
มาตรฐานสากล
3) พั น ธกิ จ ด้ า นการบริก ารวิ ชาการ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครอง การบริการสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) พั น ธกิ จ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
ความเข้ า ใจและการยอมรั บ ความแตกต่ า งที่ ห ลากหลายในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
(Pluralist society) และการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
5) พันธกิจด้านการบริหารและการประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มุ่งสู่ค วามเป็นองค์ก รแห่งสมรรถนะ (High-performance organization)
และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ
และงานวิจัย เป็นที่ย อมรับ ระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ โดยยึดหลัก ประสิท ธิภาพ
ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล และมุ่งรับใช้สังคม (Community Engagement Faculty)
12.2.3 ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รต่ อ พั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย และคณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ตอบสนองพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณ ะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง
การปกครองและบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี พื้ น
ฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถนาความรู้ไปพัฒ นาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลั กสู ตรเน้ นการผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี ความสามารถในการใช้ ความรู้ ด้ านงาน
เอกสาร การวิเคราะห์เหตุการณ์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงานในภาคราชการ รวมทั้งการ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานธุรกิจเอกชน บัณฑิตจะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(2) ด้านการวิจัย
หลั ก สูตรเน้นการผลิตบัณ ฑิ ตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้น
พื้น ฐานได้ สามารถแสวงหาองค์ค วามรู้ใหม่ ได้ โดยใช้เทคนิค การวางแผน การจัด ท าโครงการ การ
กาหนดประเด็นปัญหาเป็นเครื่องมือหลัก นาความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา หรือใช้เป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
(3) ด้านการบริการวิชาการ
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถทางวิ ช าการด้ า นการ
บริหารงานบุคคล การจัดทาเอกสารราชการ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
กฎหมายปกครอง สิทธิมนุษยชน การบริหารการพัฒนาแก่วงการอาชีพหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถ
สนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามตระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
12.2.3.2 ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รต่ อ พั น ธกิจของคณะรัฐ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ลุ่มลึกใน
ศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
และจิตสานึกเพื่อสังคม
(2) หลัก สูตรเน้นการผลิตบัณ ฑิตที่ มีความรู้ท างการวิจัย เพื่ อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
สังคม และสามารถยกระดับไปสู่ความเป็นสากลต่อไป
(3) หลั ก สู ต รเน้ น การเชื่ อ มโยงความรู้ ท างการเมื อ งในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ใน
ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะ และ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม ตลอดจนการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการบริ ก ารวิ ช าการ บนฐาน
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(4) หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มุ่ ง อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน ส่ ง เสริ ม และ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่ น พร้อมเข้าใจและยอมรับ ความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(5) หลักสูตรจะเน้น ผลิตบัณ ฑิตที่มีองค์ความรู้ท างวิชาการและงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
และมุ่งรับใช้สังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
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หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุค
ดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม 30

1(0-2-1)
3(2-2-5)

3(0-6-3)
หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิ าสตร์
100001 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Scientist
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political Scientist

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

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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
191101 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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191300 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
192201 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

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

13.2 การบริหารจัดการ
13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้ จัด การเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิก ารบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็น ประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้ก ารจัด
การเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ส าหรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต คณ ะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์นั้น ในระหว่างการจัดทาหลักสูตรโดยคณะหรือหลักสูตรนั้น ๆ คณะหรือหลักสูตรอื่นที่
ประสงค์จะกาหนดให้รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องทาหนังสือ
ขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร
สาหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือ หลักสูตรอื่นที่กาหนดให้รายวิชาของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องทาหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายัง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลัก สูตร สาหรับ อาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิท ยาลั ย รายวิชาใดที่ใช้รหัส วิชาของของหลัก สูต รรัฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต (ได้แก่ รหั ส
192xxx) มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์ของของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นผู้สอน สาหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การอนุ มัติเกรด
รายวิชาที่ใช้รหัสของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นอานาจหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ด้านการเมื องการปกครอง การบริหาร และการเมือง
โลก เพื่อเตรียมคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับท้องถิ่น ประเทศ ประชาคมโลก และเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการพัฒนาเชิงพื้นที”่
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รรัฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต มีค วามจาเป็ นในการปรับ ปรุงหลัก สู ตร เนื่ องจากสถานการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม ทั้งของประเทศและของประชาคมโลกเปลี่ย นแปลงไป กล่าวคือ
บทบาทของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายทั้งในแง่ของตัวตนและบทบาทหน้าที่ที่ควรต้อง
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกของชุมชน รัฐชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นพลเมืองของประชาคม
โลก ส่งผลให้ประเด็นในการเรียนรู้มีความหลากหลาย ดังนั้นนิสิตรัฐศาสตร์จาเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ
ถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้จากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ทั้งในบริบทด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและองค์
ความรู้เก่าและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และบริบทของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงจากการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการเลือกศึกษาวิชาเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง
การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งเพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิต
เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีแ ละปฏิบัติ สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งตอบสนองปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาสถาบัน
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมาย
ที่ 10 ลดความเหลื่อมล้า เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน และเป้าหมายที่ 16 สันติภาพและสถาบัน
ที่เข้ามแข็ง และการพัฒนาเชิงพื้นที่
กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่
(1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอานาจ
ทางการเมื อง สถาบัน ทางการเมื อ ง ระบอบการปกครอง สถาบั น ทางการเมื อ ง ตลอดจนประเด็ น
การเมืองร่วมสมัย เช่น ปรัชญาการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ การเมืองการปกครองไทย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
(2) กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึก ษาไปที่ประเด็น
เกี่ยวกับ อานาจส่วนท้องถิ่น พลวัตรทางการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการปกครองและบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น เช่น การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภาคเหนือ
ตอนบน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(3) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อันครอบคลุมประเด็น
ด้ า นต่ า ง ๆ คื อ การเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างประเทศเบื้ อ งต้ น การเมื อ งระหว่างประเทศร่ว มสมั ย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ทักษะสนับสนุน ได้แก่
(1) ทักษะความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ากระทาในสิ่งที่มเี หตุผล
(2) ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการสื บ ค้ น วิ เคราะห์ คั ด เลื อ กข้ อ มู ล อย่ า งมี
วิจารณญาณ ประยุ กต์ใช้ข้อมูล อย่างมีป ระสิท ธิภาพ เพื่ อการสื่อสารและการหาความรู้เพื่อพัฒ นา
ตนเองตลอดชีพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน โดยทักษะนี้ จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชา
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และในรายวิชาการเขียนรายงานการวิจัย หรือรายวิชาประเด็นปัจจุบันใน
หัวข้อต่าง ๆ
(3) ทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกงาน
ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒ นาการประยุก ต์ใช้ทักษะด้านความรู้อย่าง
บูรณาการในการทางานจริง การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้
อย่างมีความสันติสุข
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รนี้ ยั งได้ ก าหนดมาตรฐานผลการเรีย นรู้ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒ นานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณ ธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สุนทรียศิลป์ และด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จึงมีส่วนสาคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ท างการเมือง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมโลก
1.3.2 เพื่อให้เกิดความคิดเชิงวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางการเมือง
1.3.3 เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านการใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการทางรัฐศาสตร์
1.3.4 เพื่อให้เกิดความเป็นพลเมืองที่มคี ุณภาพในสังคมทุกระดับ
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักการสาคัญของศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ประเทศ และประชาคมโลก
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในทุกระดับ
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถนาแนวคิดและความรูไ้ ปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ศาสตร์ทางการเมือง
หลากหลายมิติมาวิเคราะห์เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนด
แผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวหลักฐานและตัว
บ่งชี้ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้
หลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2565 หลั ก สู ต รสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2569 การพั ฒ นา
ปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรเรื่องต่าง ๆ ของ สกอ.
หาก สกอ. ทาการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วาม
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์
1.1 ติดตามการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.
1.2 เชิญคณาจารย์และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสถาบันมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
1.3 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิให้
คาปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 สารวจความต้องการบัณฑิต
และความเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน

2.2 สารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต

2.3 สารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 หลักสูตรที่ได้รับปรับปรุง
แล้ว
1.2 รายงานผลการ
ดาเนินการการปรับปรุง
หลักสูตร

2.1 ผลการสารวจความ
ต้องการบัณฑิตใน
ตลาดแรงงานปัจจุบัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ
สมบูรณ์
2.3 ผลสารวจภาวะการมี
งานทาของบัณฑิตได้งานทา
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร
2.4 รายงานสรุปผลการ
สารวจภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต
2.5 ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่ผา่ น
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว
2.6 รายงานสรุปผลสารวจ
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2.4 สารวจความคิดเห็นของ
สถานประกอบการที่นิสิตเข้า
ทางาน

2.5 จั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น จ า ก อ งค์ ก ร ภ า ค รั ฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนและการวิจัย

ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบัณฑิต
2.7 ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสติ เข้า
ทางาน
2.8 รายงานสรุปผลสารวจ
ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสติ เข้า
ทางาน
2.9 การประชุมของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต กับองค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2.10 รายงานผลการจัด
ประชุม เพื่อนาไป
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึ กษาเป็ นระบบทวิ ภาค โดย 1 ปี การศึ กษา แบ่ งเป็ น 2 ภาคการศึ กษปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทาง
ความประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของนิสิตจากระบบรับตรง ระบบ admission กลาง
และจากโครงการพิเศษอาจแตกต่างกัน
2.3.3 ความไม่กระตือรือร้นและขาดเป้าหมายในการเรียนด้านรัฐศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จั ด โครงการปรั บ พื้ น ฐานความรู้ด้ า นสั งคมศาสตร์ ให้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ มี พื้ น อ่ อ นในภาค
การศึกษาต้น
2.4.3 กระตุ้นและให้ความรู้ในเรื่องการเรียนและทางานของนักรัฐศาสตร์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
100
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 2
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 3
100
100
100
ชั้นปีที่ 4
100
100
รวม
100
200
300
400
400
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
100
100
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568

2569

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
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)
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2565
2566
2567
2568
2569
1. งบบุคลากร
2,966,400 3,055,392 3,147,054 3,241,465 3,338,709
(เงินเดือน)
2. งบลงทุน
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
3. งบดาเนินการ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
4. งบดาเนินการ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(สาธารณูปโภค)
4,366,400 4,455,392 4,547,054 4,641,465 4,738,709
รวมรายจ่าย
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด)
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาแกน
2.3 กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/
การศึกษาอิสระ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
30
30
30
30
94
93

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

33
55
34
21
6

33
54
39
15
6

6

6

130

129

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
กลุ่มวิชาภาษา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุค
ดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

100001
126100
146200
191100
191101

2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
กลุ่มวิชาแกน
จานวน
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
History, Sociology and Anthropology
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

3(0-6-3)

93 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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191300 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
192201 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
192202 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Local Politics and Government
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration

192211
192212
192213
192214
192215
192311
192312

กลุ่มวิชาเอก
จานวน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
Thai Foreign Relations
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
International Political Economy
การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Government of Southeast Asia
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institution
ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมของ
ภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of Upper
Northern Thailand

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

54 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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192313 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
192314 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
192411 สัมมนา
Seminar
192412 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
Reading in Political Science Literature
193202 การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย
Thai Public Administration in Contemporary
193241 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Innovations for Human Resource Management in Public
Sector
193251 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชิงนโยบาย
Public Policy and Policy Innovation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จากจานวนทั้งสิน้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการ
เมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และ 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยนิสติ สามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil Law and Commercial Law for Political Scientist
192321 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
192322 ประชาธิปไตยดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Digital Democracy
192323 ความรุนแรงและสันติวธิ ี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
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192324 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
Marxism and Post-Marxism
192325 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups, and Elections
192326 การเมืองเรื่องชาติพันธุ์
Politics of Ethnicity
192327 ขบวนการทางการเมืองและสังคม
Political and Social Movements
192328 เพศกับการเมือง
Gender and Politics
192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
192422 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
Politics and Government of Major Powers
192423 สัมมนาความคิดทางการเมือง
Seminar on Political Thoughts
192424 การสื่อสารทางการเมือง
Political communication
192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมือง
Language, Literatures, Films and Politics
192331
192332
192333
192334

192431

2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
พลเมืองดิจทิ ัลในระดับท้องถิ่น
Digital Citizenship in Local Level
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
ภาวะผูน้ าและชนชั้นนาในการเมืองท้องถิ่น
Leadership and Elite in Local Political
การเมืองและการกระจายอานาจทางการศึกษาในท้องถิ่น
Politics and Educational Decentralization in Local
Administration
นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
Innovations for Local Management

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

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

3(3-0-6)
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192432 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
Selected Topics in Local Government
193434 การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย
Network Governance
193436 นวัตกรรมการจัดการเมือง
Innovative Urban Management
193437 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
Finance and Budgetary in Local Administration
193447 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น
Human resource management in Thai Local
Administration
192341
192342
192343
192344
192345
192346
192347
192348
192349
192441

3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
History of International Relations
กฎหมายระหว่างประเทศ
International Law
องค์การระหว่างประเทศ
International Organizations
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Theories of International Relations
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
Strategic Studies and International Security
สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Human Rights in the International System
การก่อการร้ายในการเมืองโลก
Terrorism in International Politics
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
International Relations of Southeast Asia
นโยบายต่างประเทศของไทย
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
Foreign Policy of Major Powers

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ
Global Politics through Media
192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Affairs of Greater Mekong Subregion Countries
192444 การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
Contemporary International Politics
192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
Diplomacy and International Negotiation
192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือกศึกษา
International Relations of a Selected Region

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

กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
192451 การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
192452 ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
192453 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ย าลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30
3.1.4 แผนการศึกษา

001101
001103
002101
003101
100001
191100
192101

001102
001104
002102
003102
191101
192102
193101

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Law
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
History, Sociology and Anthropology
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Relations
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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001205
003203
126100
192201
192211
192212

003204
146200
192202
192213
192214
192215
193251

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
Thai Foreign Relations
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Local Politics and Government
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
International Political Economy
การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Government of Southeast Asia
นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชิงนโยบาย
Public Policy and Policy Innovation
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
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003305

191300
192311
192312

193241

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุค
ดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institution
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ
ภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of Upper
Northern Thailand
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

3(2-2-5)

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

3(3-0-6)

Innovations for Human Resource Management in Public Sector

192xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)
รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
192313 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
192314 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
192xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
192xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
192411 สัมมนา
Seminar
192412 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
Reading in Political Science Literature
192xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
192xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
193202 การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย
Thai Public Administration in Contemporary
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
192451 การศึกษาอิสระ
Independent Study
192452 การฝึกงาน
Professional Training
192453 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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
กับศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai
language with related fields for presentation
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
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
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง 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
คาศัพ ท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ 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 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ องกั บ เทคโนโลยีส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้น ข้อ มู ล และ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล 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 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ อการดารงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน

36
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
ปรัชญาการคิ ด หลั ก การคิ ด อย่ างมี วิ จารณญาณและคิ ด เชิงวิเคราะห์ หลั ก การคิ ด อย่า ง
สร้างสรรค์ หลั ก การท างานร่วมกั นและการสื่อสาร หลัก การเรีย นรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
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 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การ
ดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตใน
สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความตระหนักในคุณ ค่าและความสาคัญ ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ ใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
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 การวิเคราะห์ปัญ หาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต การค้นหาปัญ หาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้ น ฐานการเป็ นผู้ ป ระกอบการยุ คดิ จิทั ล การวางแผนและท าธุ รกรรมทางการเงิน
ส าหรับ ผู้ ป ระกอบการ คุ ณ สมบัติ ของการเป็น ผู้ ป ระกอบการยุ คดิ จิทั ล การใช้เครื่องมื อวัด สาหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
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 และลาดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทา การจัดทากฎหมายลายลักษณ์อักษร
สาระส าคั ญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคั ญของกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสาคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
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 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้ก ฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย
ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม
และการแปลงเอกสาร ชีวติ และร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง 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 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil Law and Commercial Law for Political Scientist
หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิ ชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตั้งแต่ บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติก รรม สัญ ญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้าประกั น
จานอง จานา ประกันภัย ตั๋วเงิน หุน้ ส่วนและบริษัท 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
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดย
อุปสงค์ อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี และแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 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
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
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
ความเป็ นมาของทั ศนะว่ าด้ วยความก้ าวหน้ าทางสั งคม พั ฒนาการทางประวั ติ ศาสตร์ ของการ
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

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
แนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังคม ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็นผลมาจากการกระทา
ของบุคคลอื่น และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรับรู้ทางสังคม การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพล
ทางสั งคม บทบาทของผู้นาและผู้ตามในบริบทสังคม การพัฒนาทัศนคติและการแก้ปัญหาสังคมตามหลัก
จิตวิทยาสังคม
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 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย การเลือกและกาหนดหัวข้อการวิจัย
การตั้งคาถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติ เบื้องต้นสาหรับการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 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 าคั ญ ของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของวิชารัฐ ศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้าน
รัฐศาสตร์ การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา และอุดมการณ์ ทางการเมือง
พืน้ ฐาน การค้นคว้าและวิธีการหาความรูท้ างด้านรัฐศาสตร์
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 แนวคิดและทฤษฎีพืน้ ฐานใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นปัญ หาต่าง 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 บทบาททางการเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่
สาคัญ ของไทย ความคิดและวัฒ นธรรมทางการเมืองที่ดารงอยู่ในสังคมไทย การเชื่อมโยงกับ พุท ธ
ศาสนา ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ 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, patronageclient relationship, and lord-subject class stratification
192202 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Politics and Government
ความหมาย แนวคิด วัตถุ ประสงค์ และความสาคัญ ของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ
รูป แบบการปกครองท้องถิ่ น การพั ฒ นาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้ องถิ่น ความสัมพั น ธ์
ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่ นต่างระดับ ปั ญ หา อุป สรรค และแนวโน้มของการพัฒ นาการ
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 ปรัชญาทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สาคัญ
การหาความหมายของคาสาคัญ ทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อานาจ 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 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอานาจ
ความสัมพั นธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ บทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศ ปั จ จั ย ในการด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศของไทยในสมั ย ต่ า ง ๆ ผลกระทบของ
ความสัมพั นธ์ระหว่างไทยกับ ต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกั บ
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
ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญ กับการเมืองโดยเน้นที่ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายสาคัญ
ที่มปี ระโยชน์สาหรับนักรัฐศาสตร์
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
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎี
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 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 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast Asia
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของประเทศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต การไดรับ
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น การตกอยูในการครอบงาของมหาอานาจตะวันตก
สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเปนหนึ่งในภูมภิ าคสาคัญในยุคโลกาภิวัฒน
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
พัฒ นาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ อานาจอธิป ไตย การแบ่ งแยกอานาจ
ความสั มพั นธระหว่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง ปรากฏการณและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ย วกั บ
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
192312 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน
3(3-0-6)
History, Economy, Politics and Society of Upper Northern Thailand
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันใน
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย: เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน
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และพื้นที่ใกล้เคีย ง การวิเคราะห์ การท าความเข้าใจ และการสร้างคาอธิบ ายต่อประวัติศาสตร์ท าง
การเมือง 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 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิชาการเมื อ งการปกครองเปรีย บเที ย บ แขนงสาขาวิช าของการปกครอง
เปรียบเทียบ วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็น ที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ
รูปแบบของอานาจ 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การนาเอาความรู้
ดังกล่าวมาทาความเข้าใจและเปรียบการเมืองการปกครองของประเทศต่าง 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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญ ญั ติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญ ญั ติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวัด 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 สิทธิมนุษ ยชน ความเสมอภาค การกระจาย
ผลประโยชน์และอานาจ 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
คานิยาม แนวคิด ประชาธิปไตยดิจิทัลในต่างประเทศและในไทย รัฐบาลดิจิทัล ข้อเสนอแนะ
แนวทางประชาธิปไตยดิจทิ ัลประเทศไทย และกรณีศกึ ษา
Definitions, approaches, Digital Democracy in Foreign and Thailand, Digital Government,
suggestions for digital democracy guideline in Thailand, and case study
192323 ความรุนแรงและสันติวธิ ี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
แนวคิดและทฤษฎีความรุนแรงและการใช้ความไม่รุนแรง ในการแก้ไขปัญหาการเมืองโดยใช้
ความไม่รุนแรง งานศึกษาว่าด้วยปฏิ บัติการแบบใช้ความไม่รุนแรง ชีวประวัติบุคคลสาคัญ ซึ่งงานและ
การกระทาสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ใช้ความไม่รุนแรง
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 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การ
วิเคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน การ
สะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้าของแรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทของ
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รัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน
สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และสานักวิพากษ์
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
ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งแบบดั้ งเดิ ม และแบบใหม่ รวมถึ งความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ผลประโยชน์ กลุ่ ม กดดั น ทาง
การเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทาง
การเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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 ในหลากยุ คสมัย ยุ ครัฐ จารีต ยุ คอาณานิคม
ตะวันตก ยุคการสร้างรัฐ -ชาติสมัยใหม่ ยุคโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
รัฐ และชนชาติหลักในสังคม ในมิติสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้าทางสังคม
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, socioeconomic disparity and multiculturalism
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192327 ขบวนการทางการเมืองและสังคม
3(3-0-6)
Political and Social Movements
แนวคิด ทฤษฎีและพั ฒ นาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบ
ดั้ ง เดิ ม และแบบใหม่ ปรากฎการณ์ ข องขบวนการเคลื่ อ นไหวในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
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
เพศสภาพและความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู้และ
มุม มองด้านเพศสภาพ อิท ธิ พ ลเรื่อ งความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเป็ น พื้ น ฐานส าคัญ ต่ อ แนวทางการ
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 พลเมืองดิจทิ ัลในระดับท้องถิ่น
3(3-0-6)
Digital Citizenship in Local Level
ค านิ ย าม แนวคิ ด ภาวะพลเมื อ งดิ จิ ทั ล ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา และแนวทางการ
เสริมสร้างภาวะพลเมืองดิจทิ ัลในระดับท้องถิ่น
Definitions, approaches, digital citizenship in local level, case study, and reinforcement
guideline for digital citizenship in local level
192332 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจายอานาจ รูปแบบ และอานาจหน้าที่ของ
องค์ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความ
ต่างของการเมืองการปกครองท้องถิ่น 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 ภาวะผู้นาและชนชั้นนาในการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Leadership and Elite in Local Politics
แนวคิ ด พื้ นฐานเรื่องภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือ งในระดับ ท้ องถิ่ น ประวัติผู้น าคน
สาคัญของท้องถิ่นต่าง ๆ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง
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 การเมืองและการกระจายอานาจทางการศึกษาในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Educational Decentralization in Local Administration
แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจายอานาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดใี นท้องถิ่น
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
การกาเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการ
ของระบบระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และ
ผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอานาจและผลกระทบต่อการรักษา
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
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและแหล่ ง ที่ ม าของกฎหมายระหว่ า งประเทศ การรั บ รองรั ฐ และ
รัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อานาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐ
ในการติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญ ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อ
พิ พ าทหรื อ กรณี พิ พ าทและการระงับ ข้อ พิ พ าท การใช้ ก าลั งของรั ฐ สงคราม ความเป็ น กลางและ
อาชญากรรมสงคราม 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
192343 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้นฐานความคิดว่าด้วยเรื่องการรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐ และต่ากว่ารัฐ การ
วิเคราะห์บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ
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
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ก าเนิ ด พั ฒ นาการ และข้ อ โต้ แ ย้ ง ในทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็น
สาคัญในการเมืองโลก 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
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192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International Security
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของ
การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา แนวคิ ด ในการศึ ก ษา กรอบทางทฤษฎี ในการ
วิเคราะห์ ข้อถกเถี ย งโต้ แย้งในปั จจุ บัน เกี่ ย วกั บ การศึก ษายุ ท ธศาสตร์ศึก ษาและความมั่ นคงศึ ก ษา
พั ฒ นาการทางความคิ ด ด้านยุ ท ธศาสตร์ ทฤษฎี ในวิชาความมั่นคงศึก ษา การปฏิ วัติ ในกิ จการด้าน
การทหาร และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์
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
ประเด็ น ปั ญ หาเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เกิ ด ขึ้ น ในระบบการเมื อ งระหว่ างประเทศ ที่ ม าของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบ
รัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
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
นิ ย ามและแนวคิ ด ของการก่ อ การร้ า ย พั ฒ นาการของการก่ อ การร้ า ย ค าอธิ บายเชิ ง
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้มของการก่อการร้ายใน
โลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามด้าน
การก่อการร้าย กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการร้ายในบริบทของระหว่างประเทศสมัยใหม่
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
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอานาจที่มีต่อ
ภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่สาคั ญอื่น ๆ นอกภูมิภาค และประเด็นปั ญหา
สาคัญที่เกิดขึน้ ในภูมภิ าค
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
นโยบายต่างประเทศที่สาคัญ ของไทยตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบั น ปัจจัยของการกาหนด
นโยบาย ผลของนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่ละนโยบายของไทย
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 การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์
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
การฝึก ทัก ษะทางภาษาอั งกฤษในวรรณกรรมทางรัฐ ศาสตร์ การท าความเข้าใจ ตีค วาม
วิพากษ์ และสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์
Practicing English skills on political science literature, comprehending, interpreting,
criticizing, and communicating various topics in political science
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192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของประเทศที่ให้ความสนใจ องค์กรและสถาบัน
ทางการเมือง กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง กระบวนการ
การตัดสินใจ และประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในสังคมการเมือง
Typical aspects of politics and government of selected interesting country, organizations
and political institutions, political process and system, attitude and behavior of its citizens, decisionmaking process, other significant topics within political realm
192422 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of Major Powers
ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอานาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองของประเทศมหาอ านาจ รู ป แบบการปกครอง สถาบั น ทางการเมื อ ง เช่ น ฝ่ า ยบริ ห าร
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและ
พลเรือน รูปแบบเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
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
ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการสัม มนาในหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับความคิดและทฤษฎีทางการ
เมืองของนักคิดและนักทฤษฎีทางการเมือง
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 วิธีการ พัฒนาการ ตัวแบบ
ผลกระทบ ของการสื่อสารทางการเมือง แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมืองในอนาคต

53
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
เครื่องมือทาความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมัยใหม่
หรือหลังสมัยใหม่ ทาความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการเป็นภาพสะท้อนสังคมและ
เป็นเครื่องมือในการผลิตซ้าอานาจในสังคม
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 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Innovations for Local Management
หลั กการ ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎี เกี่ยวกั บ นวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการ
พัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐ
Principle, meaning, significance and theory of local innovation, creation and development
of innovation focusing on modern technique in public management
192432 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Selected Topics in Local Government
ประเด็นปัญ หาเฉพาะทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ได้รั บการคัดสรรจากคณาจารย์
ผู้สอนหรือประเด็นปัญ หาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูป ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ
การกระจายอานาจ 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 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของมหาอานาจระดับโลกและ
ภู มิ ภ าค ลั ก ษณะร่ ว มและความแตกต่ างของนโยบายต่ างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของ
นโยบายต่างประเทศมหาอานาจต่อประชาคมโลก ความมั่นคงระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ
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
ประเทศในสื่ อ ต่ า ง ๆ การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งสื่ อ ของโลกตะวั น ตกและโลกตะวั น ออกในการน าเสนอ
วิกฤติก ารณ์ความขัด แย้ง ของโลก และการวิเคราะห์อิท ธิพลของสื่อในการนาเสนอความขัดแย้งของ
การเมืองโลกที่มผี ลกระทบต่อการตีความและการตอบสนองของผูช้ มตามที่ต่าง 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 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3(3-0-6)
Affairs of Greater Mekong Subregion Countries
ประวั ติศาสตร์ค วามสั มพั นธ์ระหว่างกลุ่ม ประเทศอนุ ภูมิภ าคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาสาคัญระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้
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
ประเด็ นสาคัญ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่าง
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ประเทศมหาอานาจ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศ
การแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย 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 การทูตในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินนโยบายต่างประเทศ การ
ดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดสาหรับการ
วิเคราะห์และเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศกึ ษาการเจรจาระหว่างประเทศ
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 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือกศึกษา
3(2-2-5)
International Relations of a Selected Region
การศึ ก ษาประเด็ น ส าคั ญ ต่ างๆ ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคที่
เลือกสรร ตามความสนใจของนิสิต
Study of crucial international issues arised in selected region according to students’
interest
192451 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ 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
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรั ฐศาสตร์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in political science in
private or government sectors
192453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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 แนวทางการศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์
สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบ
การเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร
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 การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย
3(2-2-5)
Thai Public Administration in Contemporary
วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลัก ษณะ
สาคัญของการบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่
สาม 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
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193241 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Innovations for Human Resource Management in Public Sector
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ดั้ งเดิ ม แนวคิ ด การบริห ารงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ร่ว มสมั ย แนวคิ ด นวัต กรรมการบริห ารงาน
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษ ย์ในประเทศไทย กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษ ย์ต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษ ย์ 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 สาระสาคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีใน
การกาหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผนนโยบาย การบริหารโครงการเบือ้ งต้นเพื่อการ
พัฒนาการเมือง 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 การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Governance
การเกิดขึ้นของการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ประกอบด้วย รูปแบบการปกครอง และ
สิ่งท้าทายทางการบริหาร แนวคิดและข้อดีของตัวแบบเครือข่าย พลวัตของเครือข่าย และกลยุทธ์การ
บริหารงานแบบเครือข่าย
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
ความหมายและแนวคิด ของการเกิ ดเมือ ง การวางผังเมือ งและแนวคิด ในการพั ฒ นาเมือ ง
การจัดการเมือง การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยสาหรับเมือง
Definition 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
ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและอานาจ
หน้างที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทฤษฎีและหลักการ
พื้นฐานของการบริหารการเงินการคลังขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภาษีท้องถิ่นการ
บริหารรายได้และการจัด ท างบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์
ศักยภาพและความเสี่ยงทางการคลังของท้องถิ่น รายงานการเงินและการตรวจสอบติ ดตามผลการ
ทางานในระดับท้องถิ่น
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น
3(2-2-5)
Human resource management in Thai Local Administration
บริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นไทย กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้น เงิน เดือน การลงโทษ และการให้ พ้ นจาก
ตาแหน่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น การกระจายอานาจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นในบริบทประเทศเอเชีย ยุโรป อเมริกา และประเทศกาลัง
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.
เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
2.
เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1
เลข 1
หมายถึง
2.2
เลข 2
หมายถึง
2.3
เลข 3
หมายถึง
2.4
เลข 4
หมายถึง
3.
เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
3.1
เลข 0
หมายถึง
3.2
เลข 1
หมายถึง
3.3
เลข 2
หมายถึง
3.4
เลข 3
หมายถึง

4.

3.5

เลข 4

หมายถึง

3.6

เลข 5

หมายถึง

เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในหลักสูตร
วิชาในกลุ่มวิชาแกน
วิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาในกลุ่มการเมืองการปกครอง
วิชาในกลุ่มการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น
วิชาในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
วิชาในกลุ่มการฝึกงาน ศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
ลาดับรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1*

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง

2*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35013005XXXXX

นางสาววิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์ 34808003XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ร.ม.

การเมืองและการปกครอง
-

ร.บ.
M.A.
ร.บ.

3*

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX

ศศ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ร.ม.
ร.บ.

4*

นางสาวกัลยาพร กันอิน

15507000XXXXX

อาจารย์

ศศ.บ.
ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

International Relations
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาฝรั่งเศส
-

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Deakin University,
Australia
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2549
2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549
2561
2553

2548
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ลาดับ
5*

ชื่อ – สกุล
นายทวีป มหาสิงห์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35002000XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

การเมืองการปกครอง
-

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2555
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

37303006XXXXX

รองศาสตราจารย์

2

ดร.วีระ เลิศสมพร

33015000XXXXX

รองศาสตราจารย์

ลาดับ

3

นายสุนทร สุขสราญจิต

35699002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.A.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
รป.ด.

Peace Studies
บัณฑิตอาสาสมัคร
ประมง
-

ร.ม.
พณ.บ.
ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)

การเมืองการปกครอง
บริหารอุตสาหการ
การพัฒนาสังคม
บัณฑิตอาสาสมัคร
การเมืองการปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Manchester University, UK
Bradford University, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
2557
2517
2513
2514
2552
2543
2536
2551
2548
2547
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

4

ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์

35019006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ดร.ผณิตา ไชยศร

35099001XXXXX

อาจารย์

6

ดร.รัชตะ พันธุ์แสง

51006990XXXXX

อาจารย์

7

ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ

35099011XXXXX

อาจารย์

8

นายถิรายุส์ บาบัด

15499000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ด.
คติชนวิทยา
ศศ.ม.
ปรัชญา
ศศ.บ.
ปรัชญา
Ph.D.
International Relations
ร.ม.
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศศ.บ.
ประเทศ
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
ภาษาอังกฤษ
Ph.D.
Philosophy
ร.ม.
การเมืองและการ
ปกครอง
น.บ.
Ph.D.
Sociology
ร.ม.
การปกครอง
ร.บ.
รัฐศาสตร์
ร.ม.
การเมืองการปกครอง
ร.บ.
ศษ.บ.
สังคมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ritsumeikan University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2543
2538
2562
2548
2545

University Of Pune
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2544

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Glasgow
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2527
2564
2548
2544
2555
2554
2549

62
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณ์ ภาคสนามส าหรับ นิสิตหลัก สูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิ ต จะบรรจุลงในวิชาฝึก งาน
และสหกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการเมื อ งการปกครอง
การปกครองและบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง
เพื่ อ เสริม สร้า งทั ก ษะในการประยุ ก ต์ ใ ช้อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ านรั ฐ ศาสตร์ หรือ แม้ แต่ เพิ่ ม ความเข้ าใจ
ปรากฎการณ์ ท างการเมื องการบริหารที่ เกิดขึ้นในโลกจริงเพื่ อ พร้อมที่จะศึก ษาต่ อในระดับ ที่สูงขึ้น
พร้อมที่จะทางาน รวมถึงการใช้ชีวติ ทางการเมืองอย่างมีกระตือรือร้นและมีคุณค่า
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในประเด็นต่อไปนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัวและ
ละอายต่อการกระทาผิดศีลธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่นาความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน
ข้อมู ลในการถ่ ายทอดข้ อมู ล ไม่ แอบอ้ าง เอาผลงานของผู้ อื่ นมาเป็ นของตนเอง ไม่ ล่ วงละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อนาไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
(3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักทาหน้าที่
และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ ที่คิดต่างทาต่างภายในขอบเขต
ของคุณธรรมจริยธรรม
(4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
(5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานสาเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม
ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ที่ ม าแตกต่ างกั น และตระหนั ก รู้ถึ งการด ารงอยู่ ข องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีจิตใจที่จะดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป
4.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้านการเมือง
การปกครอง การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมี
ความรู้ค รอบคลุ มไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และ
ความรูใ้ นเนื้อหาทั่วไป
(2) มีความรูใ้ นด้านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
(3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้
ในหมวดวิชานั้ น ๆ ตามที่ ค ณะเปิด ให้ เรีย นหรือ ตามที่ ผู้เรีย นสนใจเลื อ ก ประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้กั บ การ
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ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่ อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ดารงชีวติ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ
(4) มีความรูเ้ รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับพืน้ ฐาน อย่าง
น้อยเพื่อการอ่านบทความวิจัยได้ด้วยความเข้าใจ
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือเพื่อการหาความรูด้ ้วยตนเองตลอดชีวิตได้
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่ ้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ อ้างอิงข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ ง ๆ และ นาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้
(3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้
อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อนาไปสู่การทางาน การวิจัย หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้นา หรือความสามารถใน
การบริหารจัด การองค์ ก ร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์ก รได้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
(2) ใช้เครือข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร
(3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้
ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้
(4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง เคารพ
กติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระทาการใดที่นาพาซึ่งความเดือดร้อนและความเสียหายต่อบุคคลอื่น
(5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ในสถานที่ฝึกงาน
กับการทางานและการใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขทางานได้
(6) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รูเ้ ท่า
ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
(7) สามารถสนับสนุนเกื้อกู ลตนเองและผู้อื่นให้ เกิ ดการพั ฒ นาในการศึกษาเล่าเรียน
อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ ื่นในด้านต่าง ๆ
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4.1.5 ด้ านทัก ษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน
เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี
การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ
(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือนา
เสนอข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์พื้นฐานในการสืบ ค้ นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน
การพิมพ์งานได้
(3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถนามาใช้วิเคราะห์หาคาตอบโจทย์วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อทาการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้กาหนดให้นิสิตได้
เรียนรู้พ้ืนฐานการทาวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ซึ่งหากนิสิตเลือกวิชา
การศึกษาอิสระแทนวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นิสิตจะต้องทาการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้
การกากับ ดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ป รึกษาการศึกษาอิสระ และนิสิตต้องนาเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสติ และผูส้ นใจทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิช าการศึ ก ษาอิ ส ระมี ค าอธิ บ ายรายวิ ช า ดั งนี้ การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิจั ย
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรูข้ องวิชาการศึกษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในประเด็นต่อไปนี้
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5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัว
และละอายต่อการกระทาผิดศีลธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่นาความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน
ข้อมู ลในการถ่ ายทอดข้ อมู ล ไม่ แอบอ้ าง เอาผลงานของผู้ อื่ นมาเป็ นของตนเอง ไม่ ล่ วงละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อนาไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
(3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักทาหน้าที่
และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างทาต่างภายในขอบเขต
ของคุณธรรมจริยธรรม
(4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
(5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม
ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการดารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีจิตใจที่จะดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป
5.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้านการเมือง
การปกครอง การปกครองและบริหารงานท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมี
ความรู้ค รอบคลุ มไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และ
ความรูใ้ นเนื้อหาทั่วไป
(2) มีความรูใ้ นด้านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
(3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้
ในหมวดวิชานั้ น ๆ ตามที่ ค ณะเปิด ให้ เรีย นหรือ ตามที่ ผู้เรีย นสนใจเลื อ ก ประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้กั บ การ
ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ดารงชีวติ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
(4) มีความรูเ้ รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับพืน้ ฐาน อย่าง
น้อยเพื่อการอ่านบทความวิจัยได้ด้วยความเข้าใจ
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือเพื่อการหาความรูด้ ้วยตนเองตลอดชีวิตได้
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่ ้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ อ้างอิงข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ ง ๆ และนาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้
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(3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้
อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อนาไปสู่การทางาน การวิจัย หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ป ระสบการณ์ ที่ ได้ จ ากการท าโครงงานหรื อ งานวิ จั ย สู่ ก าร
ประกอบอาชีพได้
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้นา หรือความสามารถใน
การบริหารจัด การองค์ก ร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์ก รได้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
(2) ใช้เครือข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร
(3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้
ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้
(4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง เคารพ
กติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระทาการใดที่นาพาซึ่งความเดือดร้อนและความเสียหายต่อบุคคลอื่น
(5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ในสถานที่ฝึกงาน
กับการทางานและการใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขทางานได้
(6) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รูเ้ ท่า
ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
(7) สามารถสนับสนุนเกื้อกู ลตนเองและผู้อื่นให้ เกิ ดการพั ฒ นาในการศึกษาเล่าเรียน
อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ ื่นในด้านต่าง ๆ
5.2.5 ด้านทั กษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน
เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี
การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ
(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือนา
เสนอข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์พื้นฐานในการสืบ ค้ นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน
การพิมพ์งานได้
(3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถนามาใช้วิเคราะห์หาคาตอบโจทย์วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้
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5.3 ช่วงเวลา
นิสติ สามารถเลือกศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ
ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในชั้นปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อ
วิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการทาวิจัย การเขียนโครงร่าง
และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการนาเสนอผลงาน
5.5.2 การบริหารจัดการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระประมาณ 2 สัป ดาห์
นิสิตควรส่งโครงร่างรายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดทาในขณะที่เรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยส่งมายัง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อให้
ทางหลั ก สู ต รจัด หาอาจารย์ ที่ป รึก ษารายงานการศึ ก ษาอิ สระให้ หรือ นิสิ ต อาจทาบทามอาจารย์ ที่
ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระด้วยตนเอง
ก่อนสั ป ดาห์แรกของภาคการศึก ษาดังกล่าว หลักสูตรจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดทาแผนการดาเนินงานเสนอ
อาจารย์ ที่ ป รึก ษา โดยนิ สิต ต้ อ งพบอาจารย์ ที่ ป รึก ษาเพื่ อ รายงานความก้าวหน้ าในการท ารายงาน
การศึกษาอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ช่วยกาหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จ
สิ้นภายในสัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษานั้น และต้องนาเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุม
คณาจารย์และนิสิต หลั ก สู ตรรัฐศาสตรบัณ ฑิต ในสัป ดาห์ที่ 9 ของภาคการศึก ษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไป
สามารถเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 12 นิสิตส่ง
เล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งกาหนดการเรื่องระยะเวลา
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกาหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็น และสัดส่วนการให้คะแนนที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
(1) เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ ร้อยละ 60
(2) การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรือวิจัย ร้อยละ 20
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(3) การนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ ร้อยละ 20
ทั้ ง นี้ เกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมาะสมตามที่ หลั ก สู ต รและคณะ
เห็นสมควร
5.6.2 ผลการประเมิน
การประเมิ น ผลวิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระ คิ ด เป็ น ระดั บ ขั้ น 2 แบบ คื อ ผ่ า น หรื อ S
(Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory) โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้น ดังนี้
คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)
คะแนนรวมร้อยละ 0-59
หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา คือ เป็นผู้มีความเพียร อดทน ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
บูรณาการทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องเป็นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์
ปรับ ตัว เข้ากั บ คนและสั งคมได้เป็ นอย่างดี มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อ นมนุษ ย์ มี ความเสี ย สละ และมี
อุดมการณ์สว่ นรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผูร้ อบรู้วชิ าการ เชี่ยวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา ตลอดจน คิด
เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และมี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะแสวงหาองค์ ค วามรู้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ งเป็ น ผู้
มีความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารจัดการ
คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตพึงมี คือ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ
ค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบองค์
ความรู้ดังกล่าวกับแนวคิดทางรัฐศาสตร์และปรากฎการณ์ที่ ลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ
เพื่อสร้างความเฉพาะตัวในทางวิชาการขึน้
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ กาหนดได้ ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. อบรมให้ นิ สิ ต รู้ จั ก วางตั ว ให้ เหมาะสมแก่ ฐ านะ
บท บ าท ความเป็ น นิ สิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง เรื่ อ งการแต่ ง กาย มารยาทส่ ว น
บุคคล การรู้จัก วางตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ต่าง ๆ
2. อบรมให้ นิ สิ ต รู้ จั ก ใช้ ชี วิ ต ทั้ ง ภายในและภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สมกับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ที่
อนาคตจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวหรือ
เป็นนักการเมืองการปกครองที่ดี
1. ให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น
จั ด ค่ ายอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง
ความมีจิตสาธารณะตามวิชาชีพรัฐศาสตร์ และรู้จัก
อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
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3. ด้านภาวะผู้นา

2. การสอนมี เ นื้ อ หาที่ ส อดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การซื่อสัตย์
สุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ ก ารงานในอนาคต การอบรมในชั้ น
เรียนให้นิสิตรู้จักทาการอ้างอิงให้ถูกต้อง และชี้ ให้เห็น
ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะนิ สั ย และผลของการกระท าของ
นักการเมืองและผู้ปกครอง
1. ให้ นิ สิต ท ากิจ กรรมร่วมกั น เป็ น กลุ่ม โดยก าหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน
2. ในการสอนตั้ ง โจทย์ ปั ญ หาให้ นิ สิ ต ท ากิ จ กรรม
จ าลองเสมื อ นเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง โดยให้ นิ สิ ต ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหา

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
PLO
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถ
1. การเรียนการสอนในห้องเรียนที่
1. การประเมินผลจาก
อธิบายหลักการสาคัญ เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ แบบทดสอบ/ข้อสอบแบบปรนัย
ของศาสตร์ทางการเมือง สอนแบบบรรยาย การสอนแบบ
และอัตนัย
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
อภิปราย โต้วาที การสอนแบบ
2. การประเมินผลจากการสอบ
ประเทศ และประชาคม สัมมนา
ปากเปล่า
โลก
2. การเรียนการสอนที่เน้น
3. การประเมินผลจากรายงาน
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ทางวิชาการ ทั้งรูปแบบเดี่ยวและ
กลุ่ม
4. การประเมินผลจากการ
นาเสนอผลงาน เช่น บทความ
วิชาการ โปสเตอร์ นิทรรศการ
การแสดงละคร ฯลฯ
PLO 2 ผูเ้ รียนสามารถใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
1. ประเมินความรูท้ างหลักภาษา
ภาษาในการสื่อสารได้ ผูเ้ รียนได้มกี ิจกรรมการสื่อสารและ ที่ใช้ในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในชีวติ
การนาเสนอผ่านงานที่
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ประจาวัน และกิจกรรมการนาเสนอ
งาน/โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาใน
การสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน
PLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
เทคโนโลยียุคดิจทิ ัล
ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันและ
อย่างรูเ้ ท่าทัน
การทางาน ผ่านการฝึกปฏิบัติโดยใช้
กรณีศกึ ษาและตัวอย่างที่เกิดขึน้ ใน
ชีวติ ประจาวันและการทางานในอนาคต
2. จัดการเรียนการสอนและการกาหนด
ชิน้ งานที่มพี ืน้ ฐานของการใช้ทักษะการ
วิจัย เพื่อให้ผเู้ รียนใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถ
จัดการชีวิตตนเองอย่าง
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
สื่อสาร

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในชีวติ และจาวันและ
การทางาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาและสืบค้น
ข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (Information, Media
and Technology Skil s) ประกอบด้วย
การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information
Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media
Literacy
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ 1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่ น
ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่นื อยู่ใน
ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มและ
แนวคิดที่สาคัญ การทากิจกรรมในชั้น
รายบุคคล
เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
(Activity-based Education)
สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบ
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้
รู้ทางด้านสังคม (Social Literacy)
ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
รอบรู้ทางด้านสังคม (Social Literacy)
(Environmental Literacy) และความ
ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
รอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial
(Environmental Literacy) และ ความรอบรู้ Literacy)
ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่
รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่สาคัญ เกิดจากความคิดของผูเ้ รียนในการ
ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ แก้ปัญหาของตนเอง
คิด และมอบหมายงานให้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ใน
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ชีวติ ประจาวันของผูเ้ รียน รวมทั้ง
สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ
ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
PLO 5 ผู้เรียนสามารถ ความรับผิดชอบต่อตัวเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและ 1. การเข้าชั้นเรียนของนิสิต
แสดงออกถึง
2. การกาหนดให้มกี ารนาเสนอ
คุณลักษณะความเป็น
ประเด็นเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายหน้า
พลเมืองที่มคี ุณภาพ มี ห้อง
ความรับผิดชอบต่อ
ความรับผิดชอบต่อสมาชิกกลุ่ม
ตนเองและสังคมในทุก 4. การกาหนดให้มีการทางานกลุ่ม
ระดับ
โครงการกลุ่ม และการนาเสนอของ
กลุ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. การดาเนินโครงการอัตลักษณ์สงิ ห์
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จิต
สาธารณะ และตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของชุมชน
6. การสอดแทรกเนือ้ หาที่กระตุ้นให้
นิสติ สร้างความเข้าใจต่อผูค้ น สังคม
การเมือง และการบริหาร ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และระหว่างประเทศ
PLO6 ผู้เรียนสามารถนา 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
แนวคิด และความรู้ไปใช้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
เรียนรู้ตลอดชีวติ
การพัฒนาตนเองและดารงชีวติ อย่าง
มีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่าน
การเรียนการสอนจากสถานการณ์ใน
ชีวติ ประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียน สืบค้น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึน้ กับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

1. ประเมินจากการเก็บคะแนน
เข้าชั้นเรียน และการนาเสนอ
หน้าห้องทั้งในรูปแบบเดี่ยวและ
กลุ่ม
2. ประเมินจากการสอบย่อย
กลางภาค หรือปลายภาค
3. ประเมินจากรายงานทาง
วิชาการ ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและ
กลุ่ม
4. ประเมินจากการดาเนินการให้
นิสติ เข้าร่วมโครงการอัตลักษณ์
สิงห์เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์
“ICCU” และมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รียน
จากการวิเคราะห์ตนเอง การ
สะท้อนคิด การอภิปราย และการ
นาเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ผ่าน
ชิน้ งานและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินความรู้และแนวคิดความ
เป็นผูป้ ระกอบการ จากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะความ
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PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถ
ออกแบบนวัตกรรมทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบได้

การคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีแนวคิดความเป็น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs mindset)
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในรูปแบบของ
Prototype ที่เกิดจากปัญหาการ
ดารงชีวติ ประจาวัน
4. จัดรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา
เพื่อให้นสิ ิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียน และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทางาน เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

เป็นผูป้ ระกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking)
3. ประเมินผลจากการทางานใน
สถานประกอบการ จากรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจศึกษา โดย
ผูป้ ระกอบการและอาจารย์
นิเทศก์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
บูรณาการความรูข้ องหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์
แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้
ผูเ้ รียนเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบ
ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
(Project-based Education) ในการ
แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ผูใ้ ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคมและวิชาชีพ
(Social Innovation) ผ่านกระบวนการ
ทางานเป็นทีม

1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน
กระบวนการของการคิดเชิง
ออกแบบ ประกอบด้วย การเข้าใจ
ปัญหา การกาหนดปัญหาให้
ชัดเจน การระดมความคิดการ
สร้างต้นแบบที่เลือก และการ
ทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(4Cs) ซึ่งประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ผ่านการสอบ กิจกรรม และการ
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ผลิตชิน้ งานต่าง ๆ
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา 1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ
แสดงความคิดเห็นอย่าง การความรู้มาใช้ในการทากิจกรรม/
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and
มีวจิ ารณญาณ โดยใช้ โครงการที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ Cross-Cultural Skil s) โดยผ่านการ
ศาสตร์ทางการเมือง
ชุมชนเป็นฐาน (Community-based
ทางานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมือง
หลากหลายมิตมิ า
Learning)
ที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
วิเคราะห์เชื่อมโยง ตัง้ แต่ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์
ระดับท้องถิ่น ประเทศ การ ใช้ทักษะในการดาเนินชีวติ ในสังคม และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และประชาคมโลก
พหุวัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน
และความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงาม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ของสังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้
จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
Education) จากชุมชน เพื่อให้เกิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
กระบวนการคิดที่สามารถนาไปใช้
แนวคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative 4. ประเมินผลจากข้อสอบแบบ
Thinking)
ปรนัยและอัตนัย โดยจัดสัดส่วน
3. เทคนิคการให้ผู้เรียนสร้างผัง
คะแนนที่เน้นการให้ความสาคัญ
ความคิด (mind mapping) ในการ
กับเรื่องความสามารถในการคิด
มอบหมายชิน้ งาน เพื่อให้นิสิต
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้
สามารถเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้อง หลักตรรกะ การแก้ปัญหา การ
และขยายความให้เห็นภาพรวมของ วิพากษ์ และแสดงความคิดเห็น
องค์ความรูไ้ ด้อย่างกว้างขวาง
ครอบคลุม
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพือ่ ใช้ใน
การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม




PLO 4

PLO 5

PLO 6












PLO 7

PLO 8
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม
ทางาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 6

PLO 7

PLO 8













(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกีย่ วข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ นาสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

PLO 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
001102
001103
001104
001205

ชื่อวิชา

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
002101
ความฉลาดทางดิจิทัล
002102
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
003102
003203
003204
003305
003306

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
100001
126100
146200
191100
191101
191300
192101
192102
192201
192202
193101
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
192211
192212
192213
192214
192215

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ประวัตศิ าสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จิตวิทยาสังคม
ระเบียบวิธีวิจัย
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
การเมืองการปกครองไทย
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น





















ปรัชญาการเมือง
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

















PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
192311

ชื่อวิชา
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

192312

ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภาคเหนือ
ตอนบน
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สัมมนา
การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเชิงนโยบาย

192313
192314
192411
192412
193202
193241
193251

กลุ่มวิชาเอกเลือก
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
100002
กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
100003
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
192321
จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
192322
ประชาธิปไตยดิจิทัล
192323
ความรุนแรงและสันติวิธี
192324
แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
192325
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตัง้
192326
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์
192327
ขบวนการทางการเมืองและสังคม

PLO 1

PLO 2
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
192328
192421
192422
192423
192424
192425

ชื่อวิชา
เพศกับการเมือง
หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
สัมมนาความคิดทางการเมือง
การสื่อสารทางการเมือง
ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมือง

กลุ่มวิชาเอกเลือก
2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
192331
พลเมืองดิจิทัลในระดับท้องถิ่น
192332
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
192333
ภาวะผู้นาและชนชัน้ นาในการเมืองท้องถิ่น
192334
การเมืองและการกระจายอานาจทางการศึกษาในท้องถิ่น
192431
นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
192432
หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
193434
การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย
193436
นวัตกรรมการจัดการเมือง
193437
การคลังและงบประมาณท้องถิน่
193447
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น
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วิชาเอกเลือก
3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192341
ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192342
กฎหมายระหว่างประเทศ
192343
องค์การระหว่างประเทศ
192344
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192345
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
192346
สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192347
การก่อการร้ายในการเมืองโลก
192348
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
192349
นโยบายต่างประเทศของไทย
192441
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
192442
การเมืองโลกผ่านสื่อ
192443
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
192444
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
192445
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
192446
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือกศึกษา
กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ
192451
การศึกษาอิสระ
192452
การฝึกงาน
192453
สหกิจศึกษา
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5. คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่นื ได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
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(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาเป็นผู้กาหนด และต้องกาหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการทาวิจัย
สั มฤทธิ์ ผลของการประกอบอาชีพ ของบัณ ฑิ ต ที่ท าอย่างต่อ เนื่องและนาผลวิจัย ที่ ได้ย้อนกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ป ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
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2. หลัก สู ตรปริญ าตรี 4 ปี สาเร็จการศึก ษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
มหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์
1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น
ประจาทุกปี เช่น โครงการพั ฒนาทัก ษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงการการจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
(2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติภารกิจด้านการบริก ารวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อ
สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชานาญในอาชีพ
ของการเป็นครูผสู้ อน
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางวิชาการ
(5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี ห น้ า ที่ ก ากั บ การด าเนิ น งานเปิ ด
หลักสู ตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการกากับมาตรฐานหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับ อุดมศึก ษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้กาหนดหลักในการกากับมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรและคณะเป็นผู้พิจารณาและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
1.2 ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร
นิสิต การเปิด สอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึก ษา การเปิดสอนรายวิชาของหลัก สูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตแก่คณะอื่น ๆ การกากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การดาเนินโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย
คณะและมหาวิทยาลัย
1.3 หลักสูตรมีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.4 หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด ประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งสม่ าเสมอและมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานหลั ก สู ต รเพื่ อ เป็ น ผู้ พิ จารณาตั ด สิ น และหาวิ ธีก ารแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ รวมทั้ ง มี ก ารเชิ ญ
กรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามสมควร
1.5 คณะเป็นผู้จัดทาการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ทาการประเมินเพื่อให้
เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนต่อไป
1.6 คณะเป็นผู้ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการ
บริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
1.7 คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการสารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ
สารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การสารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
เพือ่ นามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุกปี และเสนอผลการสารวจให้คณะกรรมการประจาคณะและกรรมการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
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และปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของนิ สิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ทางสังคม
2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน
และนาข้อมูลมาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
2.3 คณะดาเนินโครงการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 หลั ก สู ต รน าข้ อ คิ ด เห็ น จากสถานประกอบการที่ บั ณ ฑิ ต ไปท างาน มาพิ จ ารณาจั ด ท า
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.5 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อ
คุณลักษณะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกั บ
ความต้ อ งการของภาคแรงงาน และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ รองรั บ ต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานได้
3. นิสติ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
(1) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่
นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการ
ติดต่อกับนิสติ ในรูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
(2) อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งก าหนดช่ ว งเวลาให้ นิ สิ ต ในชั้ น เรีย นเข้ าปรึ ก ษาได้ (Office
Hours) และแจ้งให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้
ชัดเจน ดาเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อม
ทั้งกาหนดวันสอบให้ชัดเจน
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(2) มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ คัดกรองผู้สมัค รเบื้องต้น ดาเนิ นการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผล
การสอบไปยังคณะ
(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
(1) อาจารย์ ผู้ส อนทุ ก ท่ านมี สิ ท ธิ ในการร่วมเสนอและออกความคิ ด เห็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
แผนงานด้านต่าง ๆ เช่น แผนพั ฒ นา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ป ระชุม
หลักสูตรได้
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอผลแก่ที่ประชุม หลักสูตร เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้
ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนาผลการคานวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา
พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นเช่นมีอาจารย์ประจาลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อทา
ผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่ หลักสูตรเห็นควรทั้งนี้ให้มีการขอความเห็นชอบ
จากคณะ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
(1) การประเมิ นความคิด เห็นจากแบบสอบถามเกี่ย วกั บ หลัก สูต รหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไป
แล้ว 2 ปี และ 4 ปี ตามลาดับ
(2) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียน
การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
(3) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
(4) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการ
ที่รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
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5.2 การเรียนการสอน
(1) การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีก ารถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
(2) ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
(3) ใช้ก ารสั งเกตพฤติก รรม เพื่ อประเมิ นการเรีย นรู้จากการท ากิ จกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
(1) ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้
นิสติ ได้ความรูค้ รบถ้วนเนื้อหา
(2) ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้ทามี
คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตทางานเดิมอีกครั้ง
โดยแก้ไขหรือมอบหมายงานใหม่
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณของหลักสูตร คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ การแบ่งส่วนงบประมาณ
รายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ศู นย์บ รรณสารและสื่อ การศึ ก ษา มีจานวนหนังสือที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ศาสตร์ของ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
378 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104 เล่ม
ภาษาจีน
575 เล่ม
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รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3,485 เล่ม
การศึกษา
320 เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
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) อาจารย์ส ามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในหลัก สูตรไปยั งหลัก สูตรเพื่ อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือและสื่อที่จาเป็น
(2) หลั กสูตรและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซื้อ
(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึก ษาจัดทาสารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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1-5

10
1-5

10
1-5

11
1-5

12
1-5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

9

9

9

9

9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคั บ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มี ผลด าเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมีจ านวนตั วบ่ งชี้ที่ มี ผลด าเนิ นการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจั ด ท าโครงการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ ก คน โดยนิ สิ ต เป็ น ผู้ ป ระเมิ น
จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้า
รับการอบรม
(4) วิเคราะห์จุด อ่อนจุด แข็งของนิสิตเพื่ อปรับ กลยุ ท ธการสอนให้เหมาะสมกั บ นิสิตโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ
ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้ง
ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับ ปรุง
ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยนิ สิ ต ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณ ฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ และผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้หลั ก สู ตร สัม ฤทธิ์ ผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมิ นมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก สูตรต่อไป พร้อมกับ รับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 สรุป ผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะรั ฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ก าหนดให้ ใช้ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
ในการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญา
ตรี และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จั ด ประชุม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ
สอน
4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4.4 ปรับปรุง/ พัฒ นาหลัก สูตรและแผนกลยุท ธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิท ยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ
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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
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
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
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
ของ สกอ.
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต
30
30
30
30
72 หน่วยกิต
94
93
33
33
55
54
34
39
21
15
6
6
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
130 หน่วยกิต

6
129 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

30

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
001101
Usage of Thai Language
การสื่อ สารด้ วยค า วลี การแต่ งประโยค ส านวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ จากการ
ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และ
การแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001102
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภาษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและ
บุ คคลอื่น การตอบรับและการปฏิ เสธการเชิญ ชวน การ
ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา
ในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า 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
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่ งๆ
ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง
โรงแรม ผ่า นอิน เทอร์เน็ ต การโทรศั พ ท์ ในการสื่ อ สาร
ระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ าย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and

30

หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ
รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร
การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภ าษาไทยด้า นการฟัง การพูด การอ่า น
แล ะก ารเขี ย น บู รณ าก ารร่ ว ม กั บ ศาส ต ร์ อ่ื น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจาวัน
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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001204

002201

002202

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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ
ในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก
สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง
การตีค วามและการน าเสนอข้อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
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
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก
ระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ 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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ
และค วาม รุ น แรงในสั งคม พหุ วั ฒ นธรรม กระแส
การเปลี่ ยนแปลงในสั งคมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ยน
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

001104

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นกลาง หลัก การใช้ภ าษาอังกฤษด้านการฟัง 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

001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
คาศัพท์ สานวน 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
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ยุคดิจทิ ลั
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซอฟแวร์ ส านั ก งาน หลั ก การท า
ธุรกรรมพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ การใช้เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic commerce,
usage of computer and internet technology, usage

002101

สาระที่
ปรับปรุง
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003202

regional, Phayao and University of Phayao dimensions
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง
จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน
และการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปร
รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

002102

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้ พื้ นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และ
ระบบเครื อข่ าย นวั ตกรรมของเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล ธุ รกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ
และโปรแกรมประยุ กต์ เพื่ อการผลิ ตสื่ อผสม การสื บค้ น
คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่าง
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

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
การสร้างแรงบัน ดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผนการดาเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life
planning, appreciation in self value and others, goal

003102

of office software
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคั ด สรรข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละ
น าเสนอข้ อ มู ล การสื่ อ สารอย่ า งมี จ ริย ธรรมและ
เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เทคโนโลยีส าร
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
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวติ บนความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต
การจัด การสิ่ง แวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต ในสัง คม
และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออก
ถึง พฤติก รรมทางด้า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ ดี ง าม
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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
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 หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร
หลั ก การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และแนวคิ ด เพื่ อ การ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
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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

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

003203

Socialized Personality
ค วาม ส าคั ญ ของบุ ค ลิก ภ าพ ก ารเส ริ ม ส ร้ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ระ ส ง ค์ ต า ม 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

003204

สาระที่
ปรับปรุง

อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จาเป็ น สาหรับ อนาคต ทั ก ษะทางด้า นการเงิน ส่วน
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.
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทั ก ษะการเรียนรู้ชุ ม ชน การศึก ษาวัฒ นธรรม
และวิถี ชี วิต ของชุ ม ชน การท างานร่ วมกั น เป็ น ที ม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุท ธ์ และ
การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิท ธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิต
ใน สั ง ค ม ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รับ ผิด ชอบต่ อสั ง คม ความตระหนั ก ในคุณ ค่า และ
ความส าคัญ ของเอกลั ก ษณ์ ที่ดีง ามของสั งคมไทย
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒ นธรรมและให้
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
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community Management
การประเมิ น สุ ข ภาพของตนเองและผู้ อ่ื น
ความปลอดภั ย ในการด ารงชี วิ ต การประเมิ น
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้ อ่ืน และ
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003305

003306

ปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การวางแผนและด าเนิ น
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
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พื้ น ฐานการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค
ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการในยุ ค ดิ จิ ทั ล กระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ
คิ ด เชิ ง อ อ ก แ บ บ คุ ณ ธ รร ม จ ริ ย ธ รรม ข อ 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
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม 3(0-6-3)
ทางวิชาชีพ
Integration into Profession
การบู รณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ ว
ไปสู่การปฏิบั ติงานเชิงวิชาชีพ 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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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
Introduction to Law
ความหมาย และลั ก ษณะทั่ วไปของกฎหมาย ที่ ม า
ความหมาย และลั ก ษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย
วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลาดับศักดิ์
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และ
ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการ
ล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย แนวคิ ด ต่ า ง ๆ ในทาง
กระทา การจัดทากฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระสาคัญ
กฎหมาย สิทธิแ ละการกระท า การจัด ทากฎหมาย
ของกฎ หมายรั ฐ ธรรม นู ญ และกฎห มายปกครอง
ลายลั กษ ณ์ อั ก ษร สาระส าคั ญ ของกฎ ห ม าย
สาระสาคัญ ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการ
รัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคั ญ
ยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง สาระส าคั ญ ของกฎหมายอาญ า
ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ท าง แ พ่ ง ส าร ะส า คั ญ ข อ ง ก ฎ ห ม าย อ า ญ า
ชีวติ ประจาวัน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Meaning and general aspects of laws, source,
กับชีวติ ประจาวัน
evolution and legal system, types and hierarchy of
Meaning and general aspects of laws, source,
laws, legal concepts, rights and legal action, legislation,
evolution and legal system, types and hierarchy of
important context of constitution law, admininistrative
laws, legal concepts, rights and legal action,
law, criminal law, criminal justice, related laws of
legislation, important context of constitution law,
everyday life
admininistrative law, criminal law, criminal justice,
related laws of everyday life
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความส าคัญ ของวิชาเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุป สงค์ อุป ทาน
ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี และแนวคิด
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลั ง เงิน เฟ้ อ เงิน ฝืด 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 า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุ ป ท าน ท ฤ ษ ฎี แล ะแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลั ง เงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด และก ารค้ า
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
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146200 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการ
พูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลัง
ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics

146200

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอัง กฤษในบริบ ทที่เฉพาะเจาะจงเน้น ใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิ สิต ก าลั งศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
คาศัพท์
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics

191100

191100

ประวัตศิ าสตร์ สังคมวิทยาและ
3(3-0-6)
มานุษยวิทยา
History, Sociology and Anthropology
ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความก้าวหน้า
ทางสั ง คม พั ฒ นาการทางประวัติ ศาสตร์ข องการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มี ต่อการพัฒ นา องค์ค วามรู้ว่า ด้วย
สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ก า ร พั ฒ น า
ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของ
โล ก แ ล ะไท ย อิ ท ธิ พ ล ข อ งสั ง ค ม วิ ท ย า แ ล 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
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ศึ ก ษา
พฤติก รรมของบุ ค คลในสังคมที่เป็ น ผลมาจากการ
กระท าของบุ ค คลอื่ น และพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่
เกี่ ย วเนื่ อ งในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งกลุ่ ม สั ง คม การขัด เกลาทางสั ง คม ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรับรู้ทางสังคม
การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพลทางสังคม บทบาท
ของผู้ น าและผู้ ต ามในบริ บ ทสั ง คม การพั ฒ นา
ทัศนคติและการแก้ปัญ หาสังคมตามหลัก จิตวิทยา
สังคม

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)
Fundamental Humanities and Social Sciences
ค วาม ห ม าย ขอบ เขตแล ะค วาม ส าคั ญ ของ
ม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศาส ต ร์ พั ฒ น าก ารขอ ง
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ความแตกต่ า งและ
คล้ ายคลึ ง ของสาขาวิช าต่ า ง ๆ ทางมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ได้แ ก่ ปรัช ญา ประวัติศ าสตร์ สื่ อ ศิล ปะ
รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษ ยวิท ยา องค์ค วามรู้ท างสัง คมและวัฒ นธรรมและ
การประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจสังคม
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

191101

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ปรับชื่อ
และคา
อธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
เปิดใหม่
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191300

192101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสาคัญ ของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของ
วิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ การเมือง
อ านาจ รั ฐ รั ฐบาล ระบอบการปกครอง ปรั ช ญา 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

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
ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ วิ ธี วิ จั ย
ประเภทการวิจัย การเลือ กและก าหนดหั วข้อการ
วิ จั ย การตั้ ง ค าถามหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การวิจั ย สถิ ติ เบื้ อ งต้ น
สาหรับการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิ จัย 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
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสาคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขา
ของวิ ช ารั ฐ ศาส ตร์ แนวคิ ด พื้ นฐานท างด้ า น
รัฐศาสตร์ การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการ
ปกครอง ปรั ช ญา และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง
พื้น ฐาน การค้น คว้าและวิธีก ารหาความรู้ท างด้า น
รัฐศาสตร์
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

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
เปิดใหม่

คงเดิม
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192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้ นฐานในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นปัญ หาต่าง ๆ ใน
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า ง ป ระ เท ศ ตั ว แ ส ด ง ใน เว ที
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ความมั่ น คงระหว่ า ง
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย
ต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและกฎหมาย
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

192103 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและการ
รู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและเจตคติ
อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทาตาม ความเอื้อเฟื้อ
และการช่วยเหลือผู้อ่ืน อคติและการกีดกัน อิทธิพลของ
กลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทาง
สังคม ความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคม การรับรู้
ทางสั ง คมและการสื่ อ ความหมาย สั ง คมประกิ ต และ
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
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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
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งประเทศ แนวคิ ด และทฤษฎี
พื้นฐานในการศึกษาความสัม พัน ธ์ระหว่างประเทศ
ประเด็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ตั ว แสดงในเวที ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือ
และความขั ด แย้ ง การทู ต นโยบายต่ า งประเทศ
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่า งประเทศ สิท ธิ
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

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ปิด
รายวิชา
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192201 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
แนวทางการศึ ก ษาปรัช ญาการเมื อง ปรัช ญาทาง
การเมื อ งของนั ก ปรัช ญาการเมื องที่ ส าคั ญ คื อ เพลโต
อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี
ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของคาสาคัญ
ทางการเมื อ ง คื อ ความยุ ติ ธ รรม อ านาจ การเมื อ ง
ความชอบธรรม เสรีภาพ
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
192201

192202

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายไป
อยู่ใน
กลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
และคา
อธิบาย
รายวิชา

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) ย้ายมา
จากกลุ่ม
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์ก ารเมืองของไทย บทบาททาง วิชาเอก
การเมื องของตั วแสดงและสถาบั น ทางการเมือ งที่ บังคับ
ส าคั ญ ของไท ย ความ คิ ด และวั ฒ นธรรม ทาง พร้อมทั้ง
การเมืองที่ด ารงอยู่ในสั งคมไทย การเชื่อมโยงกับ ปรับรหัส
วิชา
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
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6) ย้ายมา
จากกลุ่ม
Local Politics and Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ และ วิชาเอก
ความส าคัญ ของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒ นาการ บังคับ
รูป แบบการปกครองท้อ งถิ่น การพัฒ นาการเมือ ง พร้อมทั้ง
โดยกระบวนการปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ปรับชื่อ
ระหว่ า งหน่ วยงานการปกครองท้ อ งถิ่ น ต่ า งระดั บ และรหัส
วิชา
ปั ญ หา อุป สรรค และแนวโน้ม ของการพั ฒ นาการ
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,
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สาระที่
ปรับปรุง

issues, obstacles and tendency of Thai local
government’s development
192301 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ น าก ารข อ งวิ ช าก ารเมื อ งก ารป ก ค รอ ง
เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ
วิธีก ารเชิง เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็ น ที่เลือก
ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอานาจ 3 ฝ่าย
คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติ กรรมทางการเมือง
การนาเอาความรู้ดั งกล่า วมาท าความเข้า ใจและเปรียบ
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
192302 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เชื่อถือ
ได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การกาหนดคาถาม
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้างเครื่องมือ
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
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา
และวิวัฒ นาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม
โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร
Meaning, scope, status, concepts and evolution of
public administration, surrounding conditions of state

ย้ายไป
อยู่ใน
กลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

ปิด
รายวิชา

193101

รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข่ า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์
สภาพแวดล้อมของการบริห ารรัฐกิจ กระบวนการ
บริ ห าร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบการบริ ห าร
ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้น คุณ ธรรม
จริยธรรมทางการบริหาร
Meaning, scope, status, concepts and

คงเดิม
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management, managing process, relationship between
managing process, political system, and social system
by focusing on morality and ethics

3.กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 34 หน่วยกิต
192111 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งของไทย บทบาททาง
การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ
ของไทย ความคิดและวัฒ นธรรมทางการเมืองที่ดารงอยู่
ในสังคมไทย การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์
แบบอุ ป ถั ม ภ์ การแบ่ ง ชนชนชั้ น ทางสั ง คมแบบไพร่ 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
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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 54 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต

ย้ายไป
อยู่ใน
กลุ่มวิชา
แกน
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

192211

192211

การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสาคัญ
ของการปกครองท้ อ งถิ่ น วิ วั ฒ นาการ รู ป แบบการ
ปกครองท้ องถิ่น การพั ฒ นาการเมือ งโดยกระบวนการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งหน่ ว ยงานการ
ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม
ของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย
Meanings, concepts, objectives and importance of local
government, development of local government’s
models, political development through local government

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมา
ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
จากกลุ่ม
Political Philosophy
แนวทางการศึก ษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา วิชาแกน
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สาคัญ การ พร้อมทั้ง
หาความหมายของคาสาคัญทางการเมือง คือ ความ ปรับรหัส
ยุติธรรม อานาจ การเมือง ความชอบธรรม เสรีภาพ และคา
Approach of political philosophy, political อธิบาย
philosophy of important philosophers, definition of รายวิชา
crucial notions in political sphere: justice, power,
politics, legitimacy, freedom
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 วาม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งไท ย กั บ ต่ างป ระเท ศ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ ป ระเทศมหาอ านาจ
ความสัม พันธ์ระหว่างไทยกับ องค์การระหว่างประเทศที่
ส าคั ญ บทบาทของไทยในเวที ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ปัจจัยในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย
ในสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศที่ มี ต่ อ ประเทศไทย แนวโน้ม ความสั ม พั น ธ์
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

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
State, Society and Public Policy
ค วาม ห ม าย แน วคิ ด แล ะท ฤ ษ ฎี พื้ น ฐานขอ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ และสั ง คม การเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบ
การปกครองและระบบการเมืองต่าง ๆ ตัวแสดงสาคัญทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนในการก าหนดและการน านโยบาย
สาธารณะไปใช้ในสั ง คม พั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กับสังคมตามแต่ละ
ช่ ว งเวลา แนวโน้ ม ของรู ป แบบและประเด็ น นโยบาย
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
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192212

ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai Foreign Relations
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ ต่ า งประเทศ
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งไทยกับ ประเทศมหาอ านาจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ องค์ ก ารระหว่ า ง
ป ร ะ เท ศ ที่ ส า คั ญ บ ท บ า ท ข อ ง ไท ย ใน เว ที
ความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการดาเนิน
น โย บ ายต่ างป ระเท ศ ขอ งไท ย ใน ส มั ย ต่ าง ๆ
ผลกระท บของค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั 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

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปิด
รายวิชา
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192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
International Relations of Southeast Asia
พัฒ นาการความสั ม พั น ธ์ระหว่า งประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งที่
เกิดขึน้ ระหว่างประเทศในภูมิภาค บทบาทและอิทธิพลของ
ประเทศมหาอ านาจที่ มี ต่ อ ภู มิ ภ าค ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องตั ว
แสดงในภู มิ ภ าคกับ ตั วแสดงที่ส าคัญ อื่น ๆ นอกภู มิ ภ าค
และประเด็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึน้ ในภูมิภาค
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
192311 ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
3(3-0-6)
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of Upper
Northern Thailand
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย: เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา
น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง การวิเคราะห์
ก ารท าค วาม เข้ า ใจ แ ล ะก ารส ร้ า งค าอ ธิ บ ายต่ อ
ประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดยเน้นที่
ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม ที่มาของกฎหมาย
ปกครอง ข้ อ กฎหมายส าคั ญ ที่ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ นั ก
รัฐศาสตร์
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192312

192213

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายไป
อยู่ใน
กลุ่ม
วิชาเอก
เลือก
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง 3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of
Upper Northern Thailand
ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ เห ตุ ก ารณ์ ท างก ารเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย : เชี ย งใหม่
เชี ย งราย ล าพู น ล าปาง พะเยา น่ า น แพร่
แม่ฮอ่ งสอนและพื้นที่ใกล้เคียง การวิเคราะห์ การทา
ค ว า ม เข้ า ใจ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค า อ ธิ บ า ย ต่ อ
ประวัติศาสตร์ท างการเมือง เศรษฐกิ จ 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
ปรับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3(3-0-6)
รหัสวิชา
ปกครอง
และคา
Constitutional and Administrative Laws
ความสั ม พั น ธ์ข องรัฐธรรมนู ญ กั บ การเมื อ ง อธิบาย
โดยเน้ น ที่ ป ระเทศไทย เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ รายวิชา
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบ ททางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายสาคัญ
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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
192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary International Politics
ประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่าง
ประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น โลกาภิ วั ต น์ ความมั่ น คง
ชาตินิยม การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอานาจ 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
192314 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสถาปนา
รัฐธรรมนู ญ อานาจอธิป ไตย การแบ่ง แยกอานาจ และ
แนวทางการศึก ษาสถาบั น การเมื องใหม่ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง ปรากฏการณ์
และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น
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
192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเศรษฐกิ จ กั บ การเมื อ งใน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ แนวคิ ด และทฤษฎี
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

สาระที่
ปรับปรุง

ที่มีประโยชน์สาหรับนักรัฐศาสตร์
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
ย้ายไป
อยู่ใน
กลุ่ม
วิชาเอก
เลือก
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

192311

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
พั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
รัฐธรรมนู ญ อานาจอธิป ไตย การแบ่ง แยกอานาจ
ความสั ม พั น ธระหว่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น
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
และคา
อธิบาย
รายวิชา

192214

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิ สั ม พัน ธ์ระหว่า งเศรษฐกิจกับ การเมืองใน
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งประเทศ แนวคิ ด และทฤษฎี
พั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า ง

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
192215

192313

สาระที่
ปรับปรุง

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
เปิด
การเมืองการปกครองในเอเชีย
3(3-0-6)
รายวิชา
ตะวันออกเฉียงใต้
ใหม่
Politics and Government of Southeast Asia
ประวั ติ ศ าสตรการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การได้รับ
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภ าคอื่น
การตกอยู่ในการครอบงาของมหาอานาจตะวันตก
สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเป็ นหนึ่งในภูมิภาค
สาคัญในยุคโลกาภิวัตน
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
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ย้ายมา
จากกลุ่ม
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง วิชาแกน
เปรี ย บเที ย บ แขนงสาขาวิ ช าของการปกครอง พร้อมทั้ง
เป รี ย บ เที ย บ วิ ธี ก าร เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ ก า ร ปรับรหัส
วิชา
เปรียบเทียบประเด็นที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบ
ของรัฐ รูป แบบของอานาจ 3 ฝ่าย คือ นิติบั ญ ญั ติ
บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การนาเอา
ความรู้ ดั ง กล่ า วมาท าความเข้ า ใจและเปรี ย บ
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
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192411

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกให้เลือกประเด็นในการศึกษา รวบรวมข้อมูล
คัด กรองข้อมู ล เรียบเรียงประเด็น และนาเสนอประเด็ น
ทางรัฐศาสตร์ได้ สามารถตอบโต้ ถกเถียงในวงเสวนาได้
อย่างมีเหตุมีผล
Selecting issues for studying, gathering data,
filtering data arrangement, making a presentation,
defending and debating in discuss place rationally

192411

192412

193407 การบริหารงานภาครัฐไทย
3(2-2-5)
Thai Public Administration
วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจาแนก
ประเภทหน่ ว ยงานของรั ฐ ลั ก ษณ ะส าคั ญ ของการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ราชการของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค รอ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พระราชบั ญ ญั ติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กฎหมายปกครองที่
เกี่ ยวข้อ ง กฎหมายที่ดิ น การพิ จารณากฎหมายที่
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
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกให้เลือกประเด็นในการศึกษา รวบรวม
ข้ อ มู ล คั ด กรองข้ อ มู ล เรี ย บเรี ย งประเด็ น และ
นาเสนอประเด็ น ทางรัฐศาสตร์ได้ สามารถตอบโต้
ถกเถียงในวงเสวนาได้อย่างมีเหตุมีผล
Selecting issues for studying, gathering
data, filtering data arrangement, making a
presentation, defending and debating in discuss
place rationally
การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ 2(2-2-5)
Reading in Political Science Literature
การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
ทางรัฐศาสตร์ การทาความเข้าใจ ตีค วาม วิพากษ์
และสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์
Practicing English skills on political science
literature, comprehending, interpreting, criticizing,
and communicating various topics in political
science

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชาเอก
เลือกการ
ปกครอง
และ
บริหาร
งาน
ท้องถิ่น
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

คงเดิม

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิด
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

บริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบั น 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

193241

การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย 3(2-2-5)
Thai Public Administration in Contemporary
วิวัฒ นาการของการบริห ารงานภาครัฐไทย
การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะสาคัญ
ข อ ง ก าร บ ริ ห าร ง า น ภ า ค รั ฐ ไท ย ใน ปั จ จุ บั น
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งภาครัฐ ภาคธุ รกิ จและภาค
ส่ ว นที่ ส าม นวัต กรรมเพื่ อ การบริ ห ารภาครัฐ ไทย
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
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร
3(3-0-6)
มนุษย์ภาครัฐ
Public Policy and Policy Innovation
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์
วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุ ษย์
ดั้งเดิม แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ร่วม
สมั ย แนวคิด นวัต กรรมการบริห ารงานทรัพ ยากร
มนุษ ย์ กระบวนการบริห ารงานทรัพยากรมนุษ ย์ใน
ประเทศไทย กระบวนการบริ ห ารงานทรั พ ยากร
มนุษย์ต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การบริห ารงานทรัพยากรมนุษ ย์ และกระบวนการ
บริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารภาครั ฐ
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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

134
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

193251

resources management process in public sector,
private sector and non-governmental organizations
นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม
3(3-0-6)
เชิงนโยบาย
Public Policy and Policy Innovation
ค วาม ห ม าย ท ฤ ษ ฎี แ น วคิ ด ลั ก ษ ณ ะ
สาระสาคัญ ของนโยบาย ประเภทของนโยบายและ
วิธีในการก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของ
ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ นโยบายสาธารณ ะ การ
วิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฎี
หลั ก การวางแผนนโยบาย การบริ ห ารโครงการ
เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การพั ฒ นาการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
สั ง คมอย่ า งเป็ น ระบบ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรม
นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนวั ต กรรม
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

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ จากจานวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 4.
กลุ่มวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะ
กลุ่ ม วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เป็ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 21 หน่ ว ยกิ ต ตาม
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย
อาญา โทษและวิธีเพื่ อการปลอดภั ยความรับ ผิด ในทาง
อาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้
แก่ ค วามผิ ด ลหุ โทษ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจัก ร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุ ข ของ
ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชี วิ ต และ
ร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง 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 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-6)
สาหรับนักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ บรรพ 1-6
ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม
ฝาก ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ประกันภั ย 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

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้ นิสิต เลือ กกลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่งดั งต่ อไปนี้ จากจานวนทั้ง สิ้น 3
กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1. กลุ่ ม วิ ช าการเมื อ งการปกครอง 2. กลุ่ ม วิ ช าการ
ปกครองและบริห ารงานท้ องถิ่ น และ 3. กลุ่ ม วิช าความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชา
หนึ่งเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิ ย ามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัยความรับ
ผิ ด ในทางอาญา ตั ว การและผู้ ส นั บ สนุ น อายุ ค วาม
บทบั ญ ญัติที่ใช้แก่ความผิด ลหุโทษ 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
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-6)
สาหรับนักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพ่ ง และกฎหมาย
พาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่
บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม
สัญ ญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา
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

คงเดิม

คงเดิม
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192321 จริยธรรมและความเป็นธรรม
3(3-0-6)
ทางสังคม
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในฐานะ
องค์ความรูแ้ ละคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์พงึ มี ปรัชญาด้าน
จริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และอานาจ 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
คุ ณ ธรรมและความเป็ น ธรรมทางสั ง คมทั้ ง ใน
ฐานะองค์ ค วามรู้แ ละคุ ณ สมบั ติ ที่ นั ก รัฐ ศาสตร์พึ ง มี
ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิ
มนุ ษ ยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์
และอานาจ 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

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

192322 ประวัตคิ วามคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
วิธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามคิ ด ทางการเมื อ ง
ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสาคัญ
ทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน เปล
โต อาริสโตเติ้ล เซนต์ออกัสติน นิโคโล มัก เคียเวลี 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
192322

ประชาธิปไตยดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Democracy
ค านิ ย าม แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยดิ จิ ทั ล ใน
ต่า งประเทศและในไทย รัฐ บาลดิจิ ทั ล ข้ อเสนอแนะ
แนวทางประชาธิ ป ไตยดิ จิ ทั ล ประเทศไทย และ
กรณีศกึ ษา
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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ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ปั ญ หาความรุน แรงทางการเมื องในทางตรง ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ และความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปั ญ หาทางการเมื องโดยใช้ค วามไม่รุนแรงเป็ นหลั ก ตารา
วิชาการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง ชีวประวัติบุคคล
ทีใ่ ช้ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่
ต่อ สู้ ท างการเมื องใช้ค วามไม่ รุน แรง เงื่อ นไขทางทฤษฎี ที่
สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง แนวความคิดทางจริยธรรมที่
สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง
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
แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ดพื้ นฐานของมาร์ก และลั ทธิม าร์ก ซ์ ความคิ ด
วัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และการ
วิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูด
รีดมูลค่าส่วนเกิน การสะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และการผลิ ต ซ้ าของแรงงาน การต่ อ สู้ ท างชนชั้ น
บทบาทของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม อิทธิพลของความคิด
แบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีตอ่ นักคิดอื่น เลนิน สตา
ลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และ
สานักวิพากษ์
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

192323

ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
แนวคิดและทฤษฎีความรุนแรงและการใช้ความไม่
รุนแรง ในการแก้ไขปัญหาการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรง
งานศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยปฏิ บั ติ ก ารแบบใช้ ค วามไม่ รุ น แรง
ชีวประวัติบุคคลสาคัญ ซึ่งงานและการกระทาสนับสนุน
การเคลื่อนไหวที่ใช้ความไม่รุนแรง
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

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

192324

คงเดิม

192325 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups, and Elections
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒ นาการ พฤติกรรม
ของกลุ่ ม ผลประโยชน์ กลุ่ ม กดดั น ทางการเมื อ ง พรรค

192325

แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์ 3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิด
วัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และ
การวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต
การขู ด รี ด มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น การสะสมทุ น การสร้ า ง
เทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้าของแรงงาน การ
ต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิย ม
อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่
มีต่อนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธู
แซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และสานักวิพากษ์
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
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups, and
Elections
ค วาม ห ม าย แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฎี วิ วั ฒ น า ก า ร

192323

192324

คงเดิม
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การเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชนและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึน้ ทั้งแบบดั้งเดิมและ
แบบใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่ม
กดดั น ทางการเมือ ง ขบวนการทางการเมือ งและสั ง คม
พรรคการเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ต่ อ กระบวนการทาง
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

พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผลประโยชน์ กลุ่ ม กดดั น ทาง
การเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการ
ภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง แ บ บ ดั้ ง เดิ ม แ ล ะ แ บ บ ให ม่ ร ว ม ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ข องกลุ่ม ผลประโยชน์ กลุ่ม กดดั น ทาง
การเมื อ ง ขบวนการทางการเมื อ งและสั ง คม พรรค
การเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ต่ อ กระบวนการทาง
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
ปิด
รายวิชา

192326 การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของคาว่าการเมืองทั้งในมุมกว้างและมุม
แคบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องการเมืองกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ของแต่ละคนในสั งคม ความตระหนั กรู้ถึง
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
192326

การเมืองเรือ่ งชาติพันธุ์
3(2-2-5)
Politics of Ethnicity
พลวัตทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน
หลากยุคสมัย ยุครัฐจารีต ยุคอาณานิคมตะวันตก ยุค
ก า ร ส ร้ า ง รั ฐ -ช า ติ ส มั ย ให ม่ ยุ ค โล ก า ภิ วั ต น์
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐ และ
ชนชาติ ห ลั ก ในสั ง คม ในมิ ติ สิ ท ธิ ค วามเป็ น พลเมื อ ง
สิท ธิ ม นุ ษ ยชน ความเหลื่อ มล้าทางสั งคม เศรษฐกิ จ
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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192327 ขบวนการทางการเมืองและสังคม
3(3-0-6)
Political and Social Movements
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละพั ฒ นาการของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิมและ
แบบใหม่ ปรากฎการณ์ ข องขบวนการเคลื่ อ นไหวใน
รูป แบบต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและต่า งประเทศที่ สั ม พัน ธ์
และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุค
โลกาภิวัตน์
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
เพศกับ การเมืองแบบสหศึก ษา เพศสภาพ ทฤษฎี
ด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศสภาพและ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชือ้ ชาติ
ชนชั้ น และสี ผิ ว ความรู้ แ ละมุ ม มองด้ า นเพศสภาพ
อิทธิพลเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเป็นพื้นฐานสาคัญ
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
192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมือง
3(3-0-6)
การปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
ลั ก ษณะเฉพาะตั วทางการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศที่ให้ความสนใจ องค์กรและสถาบันทางการเมือง
ต่าง ๆ กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติและ
พฤติกรรมของพลเมือง กระบวนการการตัด สินใจ และ
ประเด็ น ส าคัญ ต่าง ๆ ภายในสั งคมการเมืองในประเทศ
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, decisionmaking process, other significant topics within political
realm of selected country

192327

192328

192421

disparity and multiculturalism
ขบวนการทางการเมืองและสังคม
3(3-0-6)
Political and Social Movements
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละพั ฒ นาการของขบวนการ
เคลื่อ นไหวทางการเมืองและสั ง คมทั้ง ในแบบดั้ง เดิ ม
และแบบใหม่ ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหว
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่
สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์
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
เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ ทฤษฎี
ด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศสภาพ
และความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศต่อการเมือง
เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู้และมุม มองด้านเพศ
สภาพ อิ ท ธิ พ ลเรื่อ งความเข้า ใจเรื่อ งเพศสภาพเป็ น
พื้นฐานสาคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบาย
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
หัวข้อคัดสรรทางการเมือง
3(3-0-6)
การปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศที่ ใ ห้ ค วามสนใจ องค์ ก รและสถาบั น ทาง
การเมืองต่าง ๆ กระบวนการและระบบทางการเมือง
ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง กระบวนการการ
ตั ด สิ น ใจ และประเด็ น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ภายในสั ง คม
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

คงเดิม

คงเดิม
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192422 การเมืองการปกครองของประเทศ
3(3-0-6)
มหาอานาจ
Politics and Government of Major Powers
ความหมายและเกณฑ์วัด ของประเทศมหาอานาจ
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศมหาอ านาจ รูป แบบการปกครอง สถาบั น ทาง
การเมืองเช่นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบ
ของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทั พ แล ะพ ลเรื อ น รู ป แบ บ เศรษ ฐกิ จ นโยบ าย
ต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
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 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geo-Politics
ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์
พื้นที่ จานวนประชากรและทรัพยากรการจาแนกประเทศ
ออกเป็ น ประเทศมหาอ านาจ ประเทศมหาอ านาจ
ระดั บ กลาง และประเท ศอ านาจน้ อ ย มู ลเหตุ แ ห่ ง
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทางการเมื อ ง และความ
อ่อนแอทางการเมือง
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

192422

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

192423

192424 การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมือง
3(3-0-6)
Development, Environment and Politics
อธิบ ายความหมายของการพั ฒ นา สิ่งแวดล้อมและ

การเมืองการปกครองของประเทศ 3(3-0-6)
มหาอานาจ
Politics and Government of Major Powers
ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอานาจ
ประวัติและพัฒ นาการของการเมืองการปกครองของ
ประเทศมหาอานาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทาง
การเมื อ ง เช่น ฝ่ า ยบริห าร นิ ติบั ญ ญั ติ รัฐ ธรรมนู ญ
รู ป แ บ บ ข อ ง รั ฐ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ท างก ารเมื อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งกองทั พ และพลเรือ น รูป แบบ
เศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
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

สัมมนาความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
Seminar on Political Thoughts
ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการสัมมนาในหัวข้อ
เฉพาะเกี่ยวกับ ความคิดและทฤษฎีท างการเมืองของ
นักคิดและนักทฤษฎีทางการเมือง
Study and analysis in seminar situation, in
particular topic of political thoughts and theories of a
social and political thinker

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิด
รายวิชา
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การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเมือ งกับการ
พัฒนาในแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการเมือง
ระหว่างประเทศกับการพัฒนายุคใหม่ ผลกระทบของการ
พั ฒ นาที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ และ
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

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์
3(3-0-6)
กับการเมือง
Language, Literatures, Films and Politics
ค้น หา วิเคราะห์ และวิ พ ากษ์ ก ารเมื องที่ ป รากฏใน
ภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้เครื่องมือท า
ความเข้ า ใจผ่ า นแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ เช่ น ทฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมั ยใหม่ หรือหลั งสมั ยใหม่
ทาความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการ
เป็ นภาพสะท้ อนสั ง คมและเป็ น เครื่องมื อในการผลิ ต ซ้ า
อานาจในสังคม
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
2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
192331 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
3(3-0-6)
ในการเมืองท้องถิ่น
Democracy and Public Participation in Local

การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political communication
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งการสื่ อ สารกั บ รัฐศาสตร์
ศึ ก ษ าค วาม ห ม าย วิ ธี ก ารพั ฒ นาก าร ตั ว แบ 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
192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์
3(3-0-6)
กับการเมือง
Language, Literatures, Films and Politics
ค้นหา วิเคราะห์ และวิพากษ์การเมืองที่ปรากฏใน
ภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้เครื่องมือ
ทาความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทาง
สั ง คมศาสตร์ แ บบคลาสสิ ก สมั ย ใหม่ หรื อ หลั ง
สมั ย ใหม่ ท าความเข้ า ใจภาษา วรรณกรรม และ
ภาพยนตร์ ในการเป็ น ภาพสะท้ อ นสั ง คมและเป็ น
เครื่องมือในการผลิตซ้าอานาจในสังคม
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
2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น

เปิด
รายวิชา
ใหม่

คงเดิม

ปิด
รายวิชา
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Government
แนวคิ ด และค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยกั บ วิ ถี ชี วิ ต ใน
สังคมไทย ความหมายของการมี ส่วนร่วมของประชาชน
การริเริ่มหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการกาหนดนโยบายของท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบ
และขั้นตอนของการมีส่วนร่วมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
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

192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ ปฏิ บั ติ ราชการขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล พระราชบัญ ญัติเทศบาล
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กฎหมาย
ปกครองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กฎหมายที่ ดิ น การพิ จ ารณ า
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
192333 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
เปรียบเทียบ
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจาย
อ านาจ รู ป แบบ และอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ป กครอง
ท้ อ งถิ่ น ในต่ า งประเทศที่ น่ า สนใจ แนวทางการศึ ก ษา
เปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่างของการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

พลเมืองดิจิทัลในระดับท้องถิน่
3(3-0-6)
Digital Citizenship in Local Level
ค านิ ยาม แนวคิ ด ภาวะพลเมื องดิ จิทั ล ในระดั บ
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

ย้ายไป
กลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ
พร้อมทั้ง
ปรับรหัส
วิชา

192332

ปรับรหัส
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
วิชา
เปรียบเทียบ
Comparative Local Government
แนวคิ ด ทฤษฎี รู ป แบบ วิ วั ฒ นาการของการ
กระจายอ านาจ รูป แบบ และอานาจหน้ า ที่ ข ององค์
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในต่ า งประเทศที่ น่ า สนใจ แนวทาง
การศึก ษาเปรียบเที ยบ ความเหมือ น และความต่า ง
ของการเมื อ งการปกครองท้ อ งถิ่ น แนวทางการ
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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
192334 ภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือง
3(3-0-6)
Leadership and Political Elite
แนวคิ ด พื้ น ฐานเรื่ อ งภาวะผู้ น าและชนชั้ น น าทาง
การเมือง ข้อ ถกเถียงเกี่ ยวกั บ การได้ม าซึ่ง ผู้น าทางการ
เมือง สถานะและการมี อยู่ของกลุ่ม ผู้นาในทางการเมือง
ประวัติผู้น าคนสาคัญ ของประเทศต่าง ๆ ภาวะผู้น าของ
ไทยในช่วงเวลาร่วมสมัย
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
192335 การเมืองและการกระจายอานาจ
3(3-0-6)
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
Politics and Educational Decentralization in Local
Administration
แนวคิดการเมืองกับ การศึก ษา การกระจายอานาจ
ทางการศึกษาระดับ ชาติและระดั บ ท้องถิ่น การถ่ายโอน
สถานศึ ก ษาให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น นวัต กรรม
สร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีในท้องถิ่น
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

192431 การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์
E-Local Governance
แนวคิดและความสาคัญของการนาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น นโยบายของรัฐ
และบทบาทในการปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น e –
Goverment ระดับท้องถิ่น
Concept and significance of using information

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
192333

ปรับรหัส
ภาวะผู้นาและชนชั้นในการเมือง
3(3-0-6)
และชื่อ
ท้องถิ่น
วิชา
Leadership and Elite in Local Politics
แนวคิด พื้น ฐานเรื่องภาวะผู้น าและชนชั้น นาทาง พร้อมคา
การเมือ งในระดั บ ท้ องถิ่น ประวัติผู้น าคนส าคัญ ของ อธิบาย
รายวิชา
ท้องถิ่นต่าง ๆ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่เกี่ยว 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

192334

ปรับรหัส
การเมืองและการกระจายอานาจ
3(3-0-6)
วิชา
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
Politics and Educational Decentralization in
Local Administration
แนวคิ ด การเมื อ งกั บ การศึ ก ษา การกระจาย
อานาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น การ
ถ่า ยโอนสถานศึ ก ษาให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ท างการศึ ก ษาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรู ป แบบการบริ ห ารจั ด
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
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 ความสาคัญ 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

192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Selected Topics in Local Government
ประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะทางการเมื อ งการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ การคั ด สรรจากคณาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ
ประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ การกระจายอานาจ และ
ตั วอย่ า งแนวทางการบริห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ด้ า นต่ า ง 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

192431

192432

193434

193436

นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา
Innovations for Local Management
หลั ก การ ความหมาย ความส าคั ญ ทฤษฎี
เกี่ยวกับ นวัต กรรมท้องถิ่น การสร้างและการพัฒ นา
นวัต กรรมโดยมุ่ ง เน้ น เทคนิ ค สมั ยใหม่ ในการจั ด การ
ภาครัฐ
Principle, meaning, significance and theory of
local innovation, creation and development of
innovation focusing on modern technique in public
management
ปรับรหัส
หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
วิชา
Selected Topics in Local Government
ประเด็นปัญ หาเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ได้รับ การคัด สรรจากคณาจารย์ผู้สอนหรือ
ประเด็นปัญ หาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง
การปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยด้ า นต่ า ง ๆ การกระจาย
อานาจ ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นด้าน
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
เปิด
การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย
3(2-2-5)
รายวิชา
Network Governance
ใหม่
การเกิ ด ขึ้ น ของการบริ ห ารงานภาครั ฐ แบบ
เครือข่าย ประกอบด้วย รูปแบบการปกครอง และสิ่ง
ท้าทายทางการบริห าร แนวคิด และข้อดีข องตั วแบบ
เครื อ ข่ า ย พลวั ต ของเครื อ ข่ า ย และกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารงานแบบเครือข่าย
Rise of governing by network, model of
government, management challenges, concepts and
advantages of network model, network dynamics
and strategies for network management
เปิด
นวัตกรรมการจัดการเมือง
3(2-2-5)
รายวิชา
Innovative Urban Management
ใหม่
ความหมายและแนวคิดของการเกิดเมือง การวาง
ผั ง เมื อ งและแนวคิ ด ในการพั ฒ นาเมื อ ง การจั ด
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การเมือง การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลัง
เกิดภัยสาหรับเมือง
Definitions and evolution of urban, concepts of
urban planning and developing city, urban
management, disaster management and restoration
city
การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
3(2-2-5)
Finance and Budgetary in Local Administration
ความสั ม พั น ธ์ ท างการคลั ง ระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บทบาทและอ านาจ
หน้างที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทฤษฎี แ ละหลั ก การ
พื้ น ฐานของการบริห ารการเงิน การคลั ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โครงสร้ า งภาษี ท้ อ งถิ่ น การ
บริหารรายได้และการจัดทางบประมาณท้องถิ่น การ
ก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ศักยภาพ
และความเสี่ ย งทางการคลั ง ของท้ อ งถิ่ น รายงาน
การเงิน และการตรวจสอบติ ด ตามผลการท 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
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิน่ 3(2-2-5)
Human resource management in Thai Local
Administration
บริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นไทย
กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การแต่งตั้ง การ
โยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ลงโทษ และการให้ พ้ น จากต าแหน่ ง การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น การกระจายอานาจด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นในบริบทประเทศเอเชีย ยุโรป
อเมริกา และประเทศกาลังพัฒ นาต่างๆ แนวโน้มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น
Human resource management in Thai Local
Administration Context, local human resource
management process, job appointment process, job

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192341 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
History of International Relations
การกาเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ
สมัยใหม่ ระบบทุ นนิยมกับ พัฒ นาการของระบบระหว่าง
ประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรป
ไปสู่ภู มิ ภ าคอื่น ๆ และผลกระทบ จัก รวรรดิ นิยม ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอานาจและผลกระทบ
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

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและแหล่ ง ที่ ม าของกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ การรั บ รองรั ฐ และรั ฐ บาล สิ ท ธิ แ ละ
หน้ าที่ ข องรัฐ ดิ น แดนและเขตแดน อ านาจบงการทาง
กฎหมายของรั ฐ องค์ ก รของรั ฐ ในการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ
รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ
ข้อพิ พาท การใช้ก าลั งของรัฐ สงคราม ความเป็ น กลาง
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

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
192341 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ
History of International Relations
การก าเนิ ด และพั ฒ นาการของระบบระหว่ า ง
ประเทศสมั ย ใหม่ ระบบทุ น นิ ย มกั บ พั ฒ นาการของ
ระบบระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่าง
ประเทศจากยุ โรปไปสู่ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ และผลกระทบ
จักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่ม
ม ห าอ าน าจ แ ล ะผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารรั ก ษ า แ ล 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
192342 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่มาของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและ
หน้าที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อานาจบงการทาง
กฎหมายของรัฐ องค์ก รของรัฐในการติด ต่อระหว่ า ง
ประเทศ สนธิ สั ญ ญาและข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ
ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและ
การระงับข้อพิพาท การใช้กาลังของรัฐ สงคราม ความ
เป็น กลางและอาชญากรรมสงคราม 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,

คงเดิม

คงเดิม
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192343 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้น ฐานความคิด ว่าด้วยเรื่องการรวมกลุ่ม ระหว่า ง
ประเทศทั้ ง ในระดั บ รั ฐ และต่ ากว่ า รั ฐ การวิ เ คราะห์
บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ
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

192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Theories of International Relations
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ก าเนิ ด
พัฒ นาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การประเมิ นทฤษฎี กับบริบ ทในยุคสมั ยปั จจุบั น
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็นสาคัญในการเมืองโลก คือ โลกา
ภิวตั น์ 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

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
Strategic Studies and International Security
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษาและ
ความมั่นคงศึกษา พัฒ นาการของการศึกษายุทธศาสตร์
ศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดในการศึกษา กรอบ
ทางทฤษฎี ในการวิเคราะห์ ข้อถกเถียงโต้แย้งในปั จจุบั น
เกีย่ วกับการศึกษายุทธศาสตร์ศกึ ษาและความมั่นคงศึกษา
พัฒ นาการทางความคิด ด้า นยุท ธศาสตร์ ทฤษฎี ในวิช า
ความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้านการทหาร และ
ยุทธศาสตร์นวิ เคลียร์
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

transnational organized crimes
องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม
ระหว่ า งประเทศทั้ ง ในระดั บ รั ฐ และต่ ากว่ า รั ฐ การ
วิ เคราะห์ บ ทบาทและสถานะขององค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศที่สาคัญ
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
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Theories of International Relations
ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กาเนิด
พั ฒ นาการ และข้ อ โต้ แ ย้ ง ในทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่า งประเทศ การประเมิ น ทฤษฎี กับ บริบ ทในยุ ค
สมั ย ปั จ จุ บั น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ส าคั ญ 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
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ
Strategic Studies and International Security
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ วิช ายุท ธศาสตร์ศึก ษา
และความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของการศึ ก ษา
ยุท ธศาสตร์ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึก ษา แนวคิ ด ใน
การศึ ก ษา กรอบทางทฤษฎีในการวิ เ คราะห์ ข้ อ
ถ ก เถี ย งโต้ แ ย้ งใน ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ก ารศึ ก ษ า
ยุท ธศาสตร์ศึกษาและความมั่น คงศึกษา พัฒ นาการ
ทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีในวิชาความมั่นคง
ศึ ก ษา การปฏิ วั ติ ใ นกิ จ การด้ า นการทหาร และ
ยุทธศาสตร์นวิ เคลียร์
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

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างประเทศ
Human Rights in the International System
ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในระบบ
การเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
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
ประเด็ น ปั ญ หาเรื่อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ระบบการเมื อ งระหว่ า งประเทศ ที่ ม าของปฏิ ญ ญา
สากลว่า ด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ข องสิ ท ธิ
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, statesystem, and non-state actors

คงเดิม

192347 การก่อการร้ายในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Terrorism in International Politics
นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการของ
การก่ อการร้า ย ค าอธิบ ายเชิง ประวัติ ศ าสตร์ จิ ต วิท ยา
และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้ม
ของการก่อการร้ายในโลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของ
การก่อการร้ายในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัย
คุ ก คามด้ า นการก่ อ การร้ า ย กลุ่ ม ก่ อ การร้ า ยและ
เหตุก ารณ์ ก ารก่อการร้ายในบริบ ทของระหว่า งประเทศ
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

การก่อการร้ายในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Terrorism in International Politics
นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการ
ของการก่ อ การร้ า ย ค าอธิ บ ายเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบ
และแนวโน้ ม ของการก่ อ การร้ า ยในโลก ลั ก ษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การรับมือ
ของประชาคมโลกต่อภั ยคุกคามด้านการก่อการร้า ย
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

คงเดิม

192348 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและ 3(3-0-6)
กระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศ
Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign
Policy Making
แ น วคิ ด แ ล ะวิ ธี ก ารใน ก ารวิ เ ค ราะน โย บ าย
ต่ า งป ระเท ศ แนวคิ ด พื้ น ฐานของการก าห นด แล ะ
กระบวนการการทานโยบายต่างประเทศ ปั จจัยที่ส่งผล
ทาให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึน้ มา ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ เ กิ ด ก ารเป ลี่ ย น แป ล งน โยบ ายในเรื่ อ งเดี ยวกั น
กรณีศกึ ษาจากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่สาคัญทั้งใน
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

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต่า งประเทศที่ ส าคั ญ ของไทยตั้ งแต่ในยุ ค
อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกาหนดนโยบาย 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

192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศ
3(2-2-5)
มหาอานาจ
Foreign Policy of Major Powers
ก ระบ วน ก ารก าห น ด น โย บ าย ข อ ง ป ระเท ศ
มหาอานาจ ลั ก ษณะร่วมและแตกต่า งกั น ของนโยบาย
ต่ า งประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศมหาอานาจ 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

ย้ายมา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
จากกลุ่ม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิชาเอก
International Relations of Southeast Asia
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค บังคับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้ง พร้อมทั้ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าค บทบาทและ ปรับรหัส
วิชา
อิ ท ธิ พ ลของประเทศมหาอ านาจที่ มี ต่ อ ภู มิ ภ าค
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่สาคัญ
อื่น ๆ นอกภูมิภาค และประเด็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น
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
คงเดิม
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศที่สาคัญของไทยตั้งแต่ในยุค
อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกาหนดนโยบาย ผล
ข อ งน โย บ าย แ ล ะก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งน โย บ า ย
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
ปรับคา
นโยบายต่างประเทศของประเทศ
3(2-2-5)
อธิบาย
มหาอานาจ
รายวิชา
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการก าหนดนโยบายต่ า งประเท ศ
นโยบายต่า งประเทศของมหาอ านาจระดั บ โลกและ
ภูมิภ าค ลั กษณะร่วมและความแตกต่างของนโยบาย
ต่างประเทศของมหาอานาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศมหาอานาจต่อประชาคมโลก ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
Foreign policy-making process, foreign policy of
global and regional powers, resemblance and
differences of superpowers’ foreign policy, foreign
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politics

192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสื่ อ กั บ การเมื อ งของโลก
การวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศ
ในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออกในการน าเสนอวิก ฤตการณ์ ค วามขัด แย้งของ
โลก และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการนาเสนอความ
ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ
การตอบสนองของผู้ชมตามที่ตา่ ง 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

192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
Affairs of Greater Mekong Subregion Countries
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภ าคลุ่ม น้าโขง ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ
การพั ฒ นา และประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ระหว่ า งกลุ่ ม
ประเทศเหล่านี้
Historical relations among Greater Mekong
Subregion countries, dimensions of their political,
economic and developmental cooperation, and their
keys issues

192443

192444 พรมแดนศึกษา
3(3-0-6)
Boundary Studies
นัยของพรมแดนในความสั ม พัน ธ์ระหว่า งประเทศที่
ส่งผลต่อปฏิ สั ม พัน ธ์ระหว่า งรัฐ ประเด็ น ปั ญ หาระหว่า ง
พรมแดนของรัฐ การจัดการพรมแดน และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐข้ามพรมแดน
Perception of border in International Relations
affecting interstate relationships, territorial disputes,
border management and building cross-border
cooperation

policy and impacts toward global community,
international security and international political
economy
การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสั ม พัน ธ์ระหว่างสื่อ กับ การเมือ งของโลก
การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออกในการนาเสนอวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง
ของโลก และการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ในการ
นาเสนอความขัด แย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบ
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
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
Affairs of Greater Mekong Subregion
Countries
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ความร่ ว มมื อ ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ การพั ฒ นา และประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ
ระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้
Historical relations among Greater Mekong
Subregion countries, dimensions of their political,
economic and developmental cooperation, and their
keys issues

คงเดิม

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

151
192444

ย้ายมา
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย 3(3-0-6)
จากกลุ่ม
Contemporary International Politics
ประเด็ น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการเมื อ ง วิชาเอก
ระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อระบบ บังคับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัต น์ พร้อมทั้ง
ความมั่ น คง ชาติ นิ ย ม การแข่ ง ขั น ระหว่ า งประเทศ ปรับรหัส
วิชา
มหาอานาจ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงคราม
กลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศ การแพร่ขยาย
ของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย วิก ฤตเศรษฐกิจ
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

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International Negotiation
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารทู ต การทู ต ในฐานะที่ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ กา ร
ดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิด ส าหรับ การวิเคราะห์แ ละ
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
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารทู ต การทู ต ในฐานะที่ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ การ
ดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิ
ภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์
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

คงเดิม

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ของภูมภิ าคที่เลือกศึกษา
International Relations of a Selected Region
การเลื อกศึก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่างประเทศของ
ภูมิภาคดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา 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)
ของภูมภิ าคที่เลือกศึกษา
International Relations of a Selected Region
การศึกษาประเด็นสาคัญต่างๆ ทางความสัมพันธ์
ระหว่า งประเทศที่เกิ ด ขึ้น ในภู มิ ภ าคที่เลือกสรร ตาม
ความสนใจของนิสิต
Study of crucial international issues arised in
selected region according to students’ interest

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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4. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
193231 การจัดการองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร ตั้ งแต่ โครงสร้ า ง
พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการกิจการสาธารณะ
Theories and concepts on organizations, setting up
structure, behavior, environmental process, targets,
organization adjustment, public affairs administration
193241 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)
Human Resource Management in Public Sector
ความหมาย วิ วัฒ นาการ แนวคิ ด การบริ ห ารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากร
มนุษ ย์ และกระบวนการบริห ารงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใน
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
193251 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะ สาระสาคัญของ
นโยบาย ประเภทของนโยบายและวิ ธี ใ นการก าหนด
นโยบาย บทบาทและอิท ธิพลของปั จจัยแวดล้อมที่มี ต่อ
นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย
ความหมาย ทฤษฎี หลั ก การวางแผนนโยบาย และการ
บริ ห ารโครงการเบื้ อ งต้ น เพื่ อ การพั ฒ นาการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นระบบ
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
193302 การบริหารงานคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance Administration
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี การบริ ห ารงานคลั ง
นโยบายการคลั ง สถาบั นทางการคลั ง รายรับ -รายจ่า ย
ภาครัฐ งบประมาณแผ่ น ดิ น การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
จริ ย ธรรม ก ารค ลั งภ าค รั ฐ ก ารค ลั งท้ องถิ่ น แล ะ

ปิด
ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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กรณีศกึ ษา
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 การกระจายอานาจ
สู่ท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
ปั จ จั ย แวดล้ อ มทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม ที่ มี
ผลกระทบต่อการบริหารท้องถิ่น ปัญหา แนวโน้ม และการ
พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น
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
193352 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ความหมายและความส าคั ญ ของโครงการ วงจร
โครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลั กการและเทคนิคที่ใช้ในการ
บริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การ
เตรี ย มโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนิ น
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
193354 การต่อต้านทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของ
การทุ จ ริ ต ทุ จ ริ ต โดยตรง ทุ จ ริ ต โดยอ้ อ ม ทุ จ ริ ต เชิ ง
นโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุ และ
ปั จจัยที่ก่อ ให้ เกิด ความขัด แย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของ
การทุ จ ริต ที่ มี ต่ อการพั ฒ นาและความเจริญ เติ บ โตของ
ประเทศไทย สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลัก
ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ การป้องกันและปราบปรามการทุ จริตในระดับ สากล

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่
ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึกความเป็นพลเมืองดีในการ
ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แนวทางในการพั ฒ นา
ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต
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 ไตรภาคีสัมพันธ์สาหรับนักบริหารภาครัฐ 3(2-2-5)
Tripartite Relations for Public Administrators
ความหมายและความส าคั ญ ของไตรภาคี สั ม พั น ธ์
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ไตรภาคี สั ม พั น ธ์ ไตรภาคี
สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารกิ จ การสาธารณะ การบริ ห าร
ไตรภาคีสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน บทบาท สิทธิ
และหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ การเจรจาต่อรอง
ร่วม นโยบายรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ์ใน
ประเทศไทย การเคลื่ อ นไหวของไตรภาคี ด้ า นแรงงาน
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
193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
3(2-2-5)
Conflict Resolution
ความหมาย ความเป็ น มาและพั ฒ นาการ กรอบ
แนวคิดและทฤษฎี ประเภท วิธีการแก้ปัญหา และวิธีการ
ป้องกันความขัดแย้ง

ปิด
รายวิชา
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Definition, origin and development, framework and
theories, types, how to resolve, and how to prevent
วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
192451 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
192451 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การ
การค้ น คว้า การรวบรวมข้อ มู ล การวิจัย การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
วิเ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
Studying, collecting data, researching, analyzing,
Studying, collecting data, researching,
report writing and discussing in political science
analyzing, report writing and discussing in political
science
192452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 192452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในสถานประกอบการ
ทั กษ ะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ศาส ตร์ ใ นส ถ าน
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
Training, learning, gaining experience,
working skills in political science in private or
improving working skills in political science in private
government sectors
or government sectors
192453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 192453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรีย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ รั ฐศาสตร์ในฐานะพนั ก งาน
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ รัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
Working, learning, gaining experience,
working skills in political science as an apprentice in
improving working skills in political science as an
private or government sectors
apprentice in private or government sectors

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

*หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
คงเดิม
หมายเหตุ* นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรีย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รับ รอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

156
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

001102
004101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ

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

001101
001103
002101

100001
126100
191100
192101

001101
001103
003202

192102
192103
192111

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้น
พืน้ ฐาน
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบือ้ งต้น
จิตวิทยาสังคม
การเมืองการปกครองไทย
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

003101
100001
191100
192101

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

001102
001104
002102
003102

3(3-0-6)

192102

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

191101
193101

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ
ประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุค
ดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบือ้ งต้น
จิตวิทยาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

001204

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

001205

002202
003201

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล

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

192201

ปรัชญาการเมือง

3(3-0-6)

192212
193101

ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม

003203
126100
192211
192201
192212
-

002201
004201
146200
192214
192211
192213

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การปกครองท้องถิ่น
รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

003204

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

146200

3(3-0-6)

-

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

192202
192213
192214
192215
193251

รวม

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ปรัชญาการเมือง
การเมืองการปกครองไทย
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
และชุมชน
-

3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต

1(0-2-1)
-

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
-

3(3-0-6)

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายปกครอง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ
การเมืองการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม
เชิงนโยบาย
รวม

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

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305
192301
192302

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ระเบียบวิธีวิจัย

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

191300
192311

192311

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

192312

3(3-0-6)

-

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

192xxx
193241

192312
192313
192xxx

รวม

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

-

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ
-

3(3-0-6)

192313
192315

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

192xxx
192xxx
xxxxxx

003306

192315

192xxx
192xxx
192xxx
xxxxxx

รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

วิชาเอกเลือก
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
รวม

ภาคการศึกษาปลาย

192314

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ าร
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ระเบียบวิธีวิจัย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
-

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

192411
192xxx
192xxx
192xxx
193407
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การบริหารงานภาครัฐไทย
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
*192451
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
*192452
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
*192453
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา

192411
192412
192xxx
192xxx
193202
xxxxxx

*192451
*192452
*192453

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การบริหารงานภาครัฐไทยร่วมสมัย
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

161

162

163

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

164

165

166

167

168

169

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คาเป็ง
Assistant Professor Dararat Khampeng
ชื่อ–สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง
3 5013 005XX XXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1309
088-261-0485
E-mail
Dararat.kh@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
ดารารัตน์ คาเป็ง ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล. (2563). การสื่อสารทางการเมืองในการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร จั ง หวั ด พะเยา พ.ศ. 2562 ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า , ปีที่ 18 ฉบับ 1 ประจาเดือน
มกราคม - เมษายน 2563 หน้า 108-128. สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพมหานคร.
ดารารัตน์ คาเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ครั้ งที่ 4: “ท้ อ งถิ่ น ในจิ น ตนาการ : ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่
สหัสวรรษใหม่” หน้า 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.
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ดารารัตน์ คาเป็ง. (2561). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
หญิง: ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า
63-81.
ฉัตรทิพ ย์ ชัย ฉกรรจ์ และคณะ. (2560) การกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบมหาวิท ยาลัย พะเยา:
กรณีศึกษาตาบลแม่กา จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ , ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
ประจาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560. หน้า 178 – 190. สานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดารารัตน์ คาเป็ง. (2560). การกลายเป็นเมืองและระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิท ยาลัย
พะเยา. วารสารอารยธรรมศึก ษา โขง-สาละวิน , ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1.ประจาเดื อนมกราคม –
มิถุนายน 2560. หน้า 197-218. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
ผลงานวิจัย
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ดารารัตน์ คาเป็ง. (2561) การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ. แต้มสีตพี ิมพ์: เชียงใหม่.
ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2560). แนวทางการพัฒ นาการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ในการจัด
สวัสดิการสังคมในท้องถิ่น : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ: สานักกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสินี วดีศิริศักดิ์
Assistant Professor Wilasinee Wadeesirisak
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์
3 4808 003XX XXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
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. (ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและการเมื อ งการปกครอง
เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พ.ศ. 2548
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ 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), หน้า 101-118.
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ผลงานวิจัย
วิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์. (2562). ระบอบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และพลังประชาคมระหว่างประเทศ
ในการปกครองการแพร่ ข ยายของอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ : คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา.
วิลาสินี วดีศิริศักดิ์ และนิศาชล พรหมรินทร์. (2561). การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: องค์การ
การค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจาร์อักษราภัค ชัยปะละ
Assistant Professor Aksarapak Chaipala
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ
3 5211 001X XXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1323
084-649-5836
E-mail
Auiaksara@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2548

ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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). “ประวัติศาสตร์ผู้ล้ีภัยเกาหลีเหนือ” รัฐสภาสาร ฉบับที่ 6 ปีที่ 65
หน้า 61 – 89.
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ผลงานวิจัย
อั ก ษราภั ค ชัย ปะละ. (2560). “เส้ น ทางตอนใต้ ข องผู้ อ พยพชาวเกาหลี เหนื อ : พลวั ต และปั ญ หา”
วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2560), หน้า 63-80.
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ประวัติ
นางสาวกัลยาพร กันอิน
Kanlayaphon Kanin
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวกัลยาพร กันอิน
1 5507 000XX XXX
อาจารย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1323
095-516-8294
E-mail
Kanlayaphon.ka@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2553

ร.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิชาการ
ดารารัตน์ คาเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์ กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ครั้ งที่ 4: “ท้ อ งถิ่ น ในจิ น ตนาการ : ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่
สหัสวรรษใหม่” หน้า 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.
สุรเชษฐ์ ชิระมณี และ กัลยาพร กันอิน. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชน
รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 3. หน้า 76-83 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี.
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สุรเชษฐ์ ชิระมณี และ กัลยาพร กันอิ น. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชน
รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติ
นายทวีป มหาสิงห์
Taweep Mahasingh
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายทวีป มหาสิงห์
35002000XXXXX
อาจารย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1327
086-833-2248
E-mail
Taweep.ma@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2547

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ
ทวีป มหาสิงห์. (2563). การก่อรูปทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลส์ , วารสารรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 11 ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563),
หน้า 1-28.
ดารารัตน์ คาเป็ง, ทวีป มหาสิงห์ และ กัลยาพร กันอิน. (2563). บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ครั้ งที่ 4: “ท้ อ งถิ่ น ในจิ น ตนาการ : ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่
สหัสวรรษใหม่” หน้า 1397-1407. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.
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ทวีป มหาสิงห์. (2561). การก่อรูปทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลส์ (John Rawls). พะเยา : คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตารางภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง*

2.

นางสาววิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์*

3.

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

35013005XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
34808003XXXXX
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

35211001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ร.ม.
ร.บ.
M.A.
ร.บ.

ศศ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
ร.ม.
ร.บ.

4.

นางสาวกัลยาพร กันอิน*

15507000XXXXX

อาจารย์

ศศ.บ.
ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา

สาขาวิชา
2565

2566

2567

2568

2569

การเมืองและการปกครอง
International Relations
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาฝรั่งเศส
-

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288
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ลาดับ
5.

ชื่อ – สกุล
นายทวีป มหาสิงห์*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

35002000XXXXX

อาจารย์

ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
-

2565

2566

2567

2568

2569

288

288

288

288

288

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายชั้นปี

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี

1

นิสิตชั้นปีท่ี
2
3

PLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสาคัญของศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก





PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ









PLO3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน









PLO4 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม





























ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในทุก
ระดับ
PLO6 ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดและความรูไ้ ปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
PLO7 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบได้
PLO8 ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้ศาสตร์
ทางการเมืองหลากหลายมิติมาวิเคราะห์เชื่อมโยง ตัง้ แต่ระดับท้องถิ่น
ประเทศ และประชาคมโลก

หมายเหตุ: ความรู้
ความสามารถ

= ระดับท้องถิ่น – ระดับระหว่างประเทศ
I = Independently (1st year)
C = Critically (2nd year)
C = Creatively (3rd year)
U = Unique (4th year)
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