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สารบัญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสําคัญ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.3 ปญหาของนิสติ แรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
63
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
63
3.2.2 อาจารยผูสอน
64
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 68
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
68
4.2 ชวงเวลา
70
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
70
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
70
5.1 คําอธิบายโดยยอ
70
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
70
5.3 ชวงเวลา
72
5.4 จํานวนหนวยกิต
73
5.5 การเตรียมการ
73
5.6 กระบวนการประเมินผล
73
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
75
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
76
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
86
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
97
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
97
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
97

สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนสิ ิต
3.2 การอุทธรณของนิสิต
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
4.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

98
98
98
98
99
99
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
102
102
102
102
103
103

สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
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Bachelor of Political Science Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0561
: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Political Science Program

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

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 15 (8/2559) วันพุธ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10 วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน
ครั้งที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ข้าราชการประจา หรือพนั ก งานขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น เช่น เจ้าพนัก งาน
ปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ
หรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
8.2 เจ้ าหน้ า ที่ ง านธุ ร การ งานบุ ค ลากร เจ้ า หน้ าที่ วิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง หั ว หน้ า /ผู้ ช่ ว ย
ผูจ้ ัดการโครงการของเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน โรงแรม สายการบิน ธนาคาร เป็นต้น
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8.3 พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านสังคมศาสตร์
8.4 นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
8.5 เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ประชาชน
วิชาการ
1.
นายสุนทร
35699002XXXXX
ผูช้ ่วย
ศศ.ม.
การพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุขสราญจิต
ศาสตราจารย์ ป.บัณฑิต
บัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ.
การเมืองการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม
ปกครอง
อันดับ 2)
2.

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง

35013005XXXXX

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ร.ม.
ร.บ.

3.

นายทวีป มหาสิงห์

35002000XXXXX

อาจารย์

ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

ปี
2551
2548
2547

การเมืองและการ
ปกครอง
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

การเมืองการ
ปกครอง
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547
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ลาดับ
4.

ชื่อ – สกุล
นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34808003XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A.
ร.บ.

ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
5.

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ

35211001XXXXX

อาจารย์

ร.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

International
Deakin University,
Relations
Australia
ความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเทศและการเมือง
การปกครอง
เปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ภาษาฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

2548

2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศไทยในปั จ จุบั น คื อ ในฐานะที่ เป็ น หนึ่ งใน
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 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
เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับ 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 ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมตามสามเสาหลัก 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 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ดังที่ได้กล่าวในข้อ 12.1 และ 12.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มี
ส่วนทาให้จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษา 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 ฒนาการเป็นมาทั้งในอดีตและปั จจุบัน 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

8
พลวัตของโลก การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจการเมืองของบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะเป็น
การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากปัจจุบันการเมืองมีค วามสัมพันธ์กับ เศรษฐกิจ 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 อันจะทาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น
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 มีภารกิจหลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 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 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒ นา
ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ
ศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัด
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
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้ อสูง 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 านุ บารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมของสังคมไทย เป็น
รากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิย มที่พึงประสงค์ให้เกิด
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 งคมศาสตร์ มี
ภารกิ จ หลั ก เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ในระดั บ 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) และจิตสานึ ก 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 ฑิตที่มี ความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง
รัฐ ประศาสนศาสตร์ ตลอดจนความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ เพื่ อให้นิสิต มีพื้ นฐานความรู้ด้านการ
ค้นคว้าและวิจัย สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านงาน
เอกสาร การวิเคราะห์เหตุการณ์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงานในภาคราชการ รวมทั้ง
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การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานธุรกิจเอกชน บัณฑิตจะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
(2) ด้านการวิจัย
หลั ก สูตรเน้นการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท 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 ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
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
การอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างสันติ 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
ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านรั ฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(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 ฑิตที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
และมุ่งรับใช้สังคม
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13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
192111 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
Thai Foreign Relations
192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
Contemporary International Politics
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
193354 การต่อต้านทุจริต
Anti-Corruption

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

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จั ดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ นประธาน รองคณบดี เป็ นกรรมการ และผู้ อานวยการ เป็ นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้ าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ส าหรั บ ความรับ ผิ ด ชอบของสาขารัฐ ศาสตร์ คณะรัฐ ศาสตร์และสั งคมศาสตร์ นั้น ใน
ระหว่างการจัดทาหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะกาหนดให้
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รายวิชารัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลั กสูตร ต้องทาหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุ
รายวิชารัฐศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร
สาหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่กาหนดให้รายวิชารัฐศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องทาหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะรัฐศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น คณะเจ้ า ของหลั ก สู ต ร ส าหรั บ อาจารย์ ผู้ ส อนให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
มหาวิท ยาลัย รายวิชาใดที่ใช้รหัส วิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ได้แก่ รหัส 192xxx) มหาวิท ยาลัยจะ
มอบหมายให้อาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้สอน สาหรับการ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาที่ใช้รหัสของสาขาวิชารัฐศาสตร์
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ดา้ นการเมืองการปกครอง การบริหาร และการเมืองโลก เป็น
สื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตน สถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีความจาเป็น ในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์ทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งของประเทศและของประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือบทบาทของ
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายทั้งในแง่ของตัวตนและบทบาทหน้าที่ที่ควรต้องครอบคลุม
มิติต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกของชุมชน รัฐชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นพลเมืองของประชาคมโลก ส่งผล
ให้ ป ระเด็ น ในการเรี ย นรู้ มี ค วามหลากหลาย ดั ง นั้ น นิ สิ ต รั ฐ ศาสตร์ จ าเป็ น ต้ อ งเรีย นรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้จากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ทั้งในบริบทด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและองค์
ความรู้เก่าและองค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาต่ าง ๆ รวมถึ งการเลื อกศึ ก ษาวิชาเฉพาะด้ านการเมื อ งการปกครอง การปกครองและ
บริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ลึกซึ้ง เพิ่มเติม เพื่อให้
บัณฑิตเป็นผู้รผู้ เู้ ชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้รับจากการศึกษา
ไปประกอบอาชีพ ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ เพื่อมุ่งตอบสนองปรัชญาของการอุดมศึก ษาและปรัชญา
สถาบัน
กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่
(1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง ได้แก่ วิชาที่ เน้นการศึกษาไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอานาจ
ทางการเมื อง สถาบัน ทางการเมื อ ง ระบอบการปกครอง สถาบั น ทางการเมื อ ง ตลอดจนประเด็ น
การเมืองร่วมสมัย เช่น ปรัชญาการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ การเมืองการปกครองไทย
การปกครองท้องถิ่น
(2) กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึก ษาไปที่ประเด็น
เกี่ยวกับ อานาจส่วนท้องถิ่น พลวัตรทางการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการปกครองและบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น เช่น การปกครองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมภาคเหนือตอนบน การ
ปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ประชาธิปไตยในการเมืองท้องถิ่น
(3) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
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
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ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างประเทศเบื้ อ งต้ น การเมื อ งระหว่างประเทศร่ว มสมั ย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
(4) กลุ่มวิชากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่การบริหารงานและ
การจัด การของหน่วยงานภาครัฐ เช่น นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์ก ารและการจัดการ
สาธารณะ การบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ทักษะสนับสนุน ได้แก่
(1) ทักษะความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ากระทาในสิ่งที่มีเหตุผล
(2) ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี 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 และในรายวิชาการเขียนรายงานการวิ จัย หรือรายวิชาประเด็นปัจจุบันใน
หัวข้อต่าง ๆ
(3) ทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกงาน
ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒ นาการประยุก ต์ใช้ทักษะด้านความรู้อย่าง
บูรณาการในการทางานจริง การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การปรั บตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้
อย่างมีความสันติสุข
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคื อมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุนทรีย
ศิลป์ และด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จึงมีส่วนสาคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติดังนี้
1.3.1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
รวมถึงความรู้และทักษะด้านภาษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะนั้นเพื่อ
สร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม
1.3.2 เพื่ อ เข้ าใจและประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ านการเมื อ งการปกครอง การบริห ารระดั บ
ท้องถิ่นและระดับชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการนาไปประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต
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1.3.3 เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งการเมื อ งการปกครอง การบริ ห ารระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดั บ ชาติ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ต่ อ การท าความเข้ า ใจสภาพ
การเมื อ งเศรษฐกิ จ และสั งคมตลอดจนสามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ทั้ งในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเข้าไว้ดว้ ยกันได้
1.3.4 เพื่อให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.5 เพื่อให้มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัย
ในระดับเบื้องต้นเพื่อช่วยในการพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนใช้ชีวิตอยู่
ได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดแผนการ
พัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวหลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยมี
ระยะเวลาในการดาเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ในปีการศึกษา 2564 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จ
ภายในไม่เกินปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเรื่อง
ต่าง ๆ ของ สกอ. หาก สกอ. ทา
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 1.1 หลักสูตรที่ได้รับปรับปรุงแล้ว
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
1.2 รายงานผลการดาเนินการการ
1.2 เชิญคณาจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรับปรุงหลักสูตร
ในสถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
1.3 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิให้คาปรึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วาม
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ตลาดแรงงาน

2.1 สารวจความต้องการบัณฑิต
และความเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน

2.1 ผลการสารวจความต้องการ
บัณฑิตในตลาดแรงงานปัจจุบัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ
สมบูรณ์

2.2 สารวจภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต

2.3 ผลสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตได้งานทาในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
2.4 รายงานสรุปผลการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

2.3 สารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร

2.5 ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่ผา่ นหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว
2.6 รายงานสรุปผลสารวจความ
พึงพอใจและความคิดเห็นของ
บัณฑิต

2.4 สารวจความคิดเห็นของสถาน 2.7 ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบ การที่นิสติ เข้าทางาน
ประกอบการที่นิสติ เข้าทางาน
2.8 รายงานสรุปผลสารวจความ
คิดเห็นของสถานประกอบการที่
นิสติ เข้าทางาน
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
2.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากองค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวิจัย

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
2.9 การประชุมของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์กับองค์กรภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2.10 รายงานผลการจัดประชุม
เพื่อนาไปประกอบการพัฒนา
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็น ไปตามข้อ บังคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้วย การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญาหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปริญ ญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
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5.1 มหาวิ ท ยาลั ย จะท าการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ คั ด เลื อ กผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทีย บเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พื้ น ฐานความรู้ด้ านสั งคมศาสตร์ ของนิสิ ต จากระบบรับ ตรง ระบบ admission
กลาง และจากโครงการพิเศษอาจแตกต่างกัน
2.3.3 ความไม่กระตือรือร้นและขาดเป้าหมายในการเรียนด้านรัฐศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ ให้แก่นิสิตที่มีพื้น อ่อนในภาค
การศึกษาต้น
2.4.3 กระตุ้นและให้ความรู้ในเรื่องการเรียนและทางานของนักรัฐศาสตร์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
200
200
200
200
ชั้นปีที่ 2
200
200
200
ชั้นปีที่ 3
200
200
ชั้นปีที่ 4
200
200
400
600
800
รวม
200
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

2564
200
200
200
200
800
200
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1. งบบุคลากร
2,160,000 2,340,000 2,520,000 2,700,000 2,880,000
1.1 หมวดเงินเดือน
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
7,304,000 7,484,000 7,664,000 7,844,000 8,024,000
รวมรายจ่าย
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 12,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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โครงสร้างหลัก สูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกั บที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร
หลักสูตร
สกอ.
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
21
30
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
9
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
94
94
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาแกน
33
33
2.3 กลุ่มวิชาเอก
55
55
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
31
34
กลุ่มวิชาเอกเลือก
24
21
2.4 กลุ่มวิชาการฝึกงาน/สหกิจ
6
6
ศึกษา/การศึกษาอิสระ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
120 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
130
130
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ จานวน
30 หน่วยกิต
001101
001102
001103
001204
002201

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

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

25
002202
003201
003202
004101
004201

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

จานวน
จานวน

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

94 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต

100001 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
161131 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
192201 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
192301 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government

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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192302 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

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

จานวน
จานวน

192111

55 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institution
192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
Thai Foreign Relations
192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
State, Society and Public Policy
192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
International Relations of Southeast Asia

3(3-0-6)

192311

3(3-0-6)

192312
192313
192314
192315
192411

ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมของภาคเหนื อ
ตอนบน
History, Economy, Politics and Society of Upper Northern
Thailand
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
Contemporary International Politics
การปกครองท้องถิ่น
Local Government
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
International Political Economy
สัมมนา
Seminar

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)
1(0-2-1)
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193407 การบริหารงานภาครัฐไทย
Thai Public Administration

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ให้นิสิต เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ จากจานวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการ
เมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 3. กลุ่มวิชาความสัมพั นธ์ระหว่าง
ประเทศ และ 4. กลุ่มวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชา
หนึ่งเป็นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้

100002
100003
192321
192322
192323
192324
192325
192326
192327
192328
192421
192422

1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Scientist
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political Scientist
จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
Ethics and Social Justice
ประวัติความคิดทางการเมือง
History of Political Thoughts
ความรุนแรงและสันติวธิ ี
Violence and Nonviolence
แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
Marxism and Post-Marxism
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups, and Elections
การเมืองกับชีวติ
Politics and Life
ขบวนการทางการเมืองและสังคม
Political and Social Movements
เพศกับการเมือง
Gender and Politics
หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
Politics and Government of Major Powers

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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192423
192424
192425

192331

192332
192333
192334

192335

192431
192432
192433

ภูมริ ัฐศาสตร์
Geo-Politics
การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมือง
Development, Environment and Politics
ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมือง
Language, Literatures, Films and Politics

2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
ประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมในการเมืองท้องถิ่น
Democracy and Public Participation in Local
Government
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
ภาวะผูน้ าและชนชั้นนาทางการเมือง
Leadership and Political Elite

การเมืองและการกระจายอานาจทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น
Politics and Educational Decentralization in Local
Administration
การบริหารจัดการท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์
E-Local Governance
นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
Innovations for Local Management
หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
Selected Topics in Local Government

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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192341
192342
192343
192344
192345
192346
192347
192348

192349
192441
192442
192443

192444
192445

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
การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและกระบวนการ
กาหนดนโยบายต่างประเทศ
Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign
Policy Making
นโยบายต่างประเทศของไทย
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
Foreign Policy of Major Powers
การเมืองโลกผ่านสื่อ
Global Politics through Media
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง
Affairs of Greater Mekong Subregion Countries
พรมแดนศึกษา
Boundary Studies
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
Diplomacy and International Negotiation

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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192446

193231
193241
193251
193302
193303
193352
193354
193442

193444

192451
192452
192453

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือก
ศึกษา
International Relations of a Selected Region
4. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการองค์การสาธารณะ
Public Organization Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Human Resource Management in Public Sector
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
การบริหารงานคลังสาธารณะ
Public Finance Administration
การบริหารท้องถิ่น
Local Governance
การบริหารโครงการ
Project Management
การต่อต้านทุจริต
Anti-Corruption
ไตรภาคีสัมพันธ์สาหรับนักบริหารภาครัฐ
Tripartite Relations for Public Administrators
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
Conflict Resolution

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

3(2-2-5)

วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
หรือ
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
หรือ
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32
3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
100001
126100
191100

192101

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social
Sciences
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
รวม

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

3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
161131
192102
192111

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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001204
002202
003201
192201
192212
193101

002201
004201
146200
192211
192213
192214

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Living in Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
Communication in Digital Society
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
Thai Foreign Relations
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institution
รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
State, Society and Public Policy
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
International Relations of Southeast Asia
รวม

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

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

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

192301
192302
192311

192312
192313
19xxxx

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
สังคมของภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of
Upper Northern Thailand
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
Contemporary International Politics
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

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

ภาคการศึกษาปลาย

192314
192315
19xxxx
19xxxx
19xxxx
xxxxxx

การปกครองท้องถิ่น
Local Government
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
International Political Economy
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
192411
19xxxx
19xxxx
19xxxx
193407
xxxxxx

192451
192452
192453

สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การบริหารงานภาครัฐไทย
Thai Public Administration
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
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
ให้นสิ ิตเลือกเรียนวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
การศึกษาอิสระ
6
หน่วยกิต
Independent Study
หรือ
การฝึกงาน
6
หน่วยกิต
Professional Training
หรือ
สหกิจศึกษา
6
หน่วยกิต
Co-operative Education
รวม
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
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 the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ 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
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น คาศั พท์และไวยากรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
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including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ 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
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
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
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 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
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal 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)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
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 context
100001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลั ก ษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย ที่ ม า วิ วั ฒ นาการ และระบบกฎหมาย
ประเภท และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทา การจัดทา
กฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระสาคัญ
ของกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง สาระส าคั ญ ของกฎหมายอาญา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติ 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, admininistrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life
100002

กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย
ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุ ขของประชาชน การปลอม
และการแปลงเอกสาร ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
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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
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพ่ งและกฎหมายพาณิ ชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ตั้งแต่ บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้า
ประกัน 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
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
161131

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก
พฤติกรรมและเจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทาตาม ความเอือ้ เฟื้อและการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
อคติและการกีดกัน อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทางสังคม ความ
ก้ าวร้าวและพฤติก รรมต่อต้านสั งคม การรับ รู้ท างสังคมและการสื่อความหมาย สังคมประกิตและ
ปทัสถานทางสังคม
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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 norms

191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Humanities and Social Sciences
ความหมาย ขอบเขตและความส าคั ญ ของมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ พั ฒ นาการของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและคล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สื่อ ศิลปะ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิ ทยา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา องค์ความรูท้ างสังคมและวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจสังคม
Meaning, scope and importance of humanities and social sciences, development of
humanities and social sciences, the differences and similarities of various disciplines in 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
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
192101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสาคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้าน
รัฐศาสตร์ การเมือง อานาจ รัฐ รัฐ บาล 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 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัว
แสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง
การทูต นโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
Historical background and development of international relations, fundamental concepts
and theories of international relations, contemporary issues of international relations, actors in
international relations, international security, cooperation and conflicts, diplomacy, foreign policy,
international organizations and law, international political economy, human rights, international
environmental politics
192111

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งของไทย บทบาททางการเมื อ งของตั ว แสดงและสถาบั น ทาง
การเมืองที่สาคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดารงอยู่ในสังคมไทย การเชื่อมโยง
กับพุทธศาสนา 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
192201

ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญาทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สาคัญ
คือ เพลโต อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหา
ความหมายของคาสาคัญทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อานาจ การเมือง 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
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192211

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
พั ฒ นาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกั บการสถาปนารัฐ ธรรมนูญ อานาจอธิป ไตย การ
แบ่งแยกอานาจ และแนวทางการศึกษาสถาบันการเมืองใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญ และ
สถาบันการเมือง ปรากฏการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในปัจจุบัน
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
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 ต่าง 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

รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
State, Society and Public Policy
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฏี พื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ์ ระหว่างรั ฐ และสั งคม การ
เปรียบเทียบกระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบการปกครองและระบบการเมือง
ต่าง ๆ ตัวแสดงสาคัญทั้งภาครัฐและเอกชนในการกาหนดและการนานโยบายสาธารณะไปใช้ในสังคม
พั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างนโยบายสาธารณะด้ านต่ าง ๆ กั บ สั งคมตามแต่ ล ะช่ว งเวลา
แนวโน้มของรูปแบบและประเด็นนโยบายสาธารณะในอนาคต
Meanings, concepts and basic theories of relationship between states and societies,
comparison between making and implementing public policy among different political regimes and
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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
192214

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
International Relations of Southeast Asia
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค 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
192301

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครอง
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
192302

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีในการหาความรู้ท างรัฐศาสตร์ที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การ
กาหนดคาถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การกาหนดกลุ่มตัวอย่างและ
การสุ่ม การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
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Research methodology in political science: problem identification, literature review,
research design, sample identification and sampling techniques, research instrument formulation,
data collection, research report
192311

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน 3(3-0-6)
History, Economy, Politics and Society of Upper Northern Thailand
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางการเมือง 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
แม่ ฮ่ อ งสอนและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง การวิ เ คราะห์ การท าความเข้ า ใจ และการสร้ า งค าอธิ บ ายต่ อ
ประวัติศาสตร์ทางการเมือง 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
192312

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดยเน้นที่ประเทศไทย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายสาคัญ
ที่มปี ระโยชน์สาหรับนักรัฐศาสตร์
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 ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่าง
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,
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conflict in the Middle East, inter-state and intra-state wars, nuclear proliferation, terrorism,
economic crises
192314

การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ
รูป แบบการปกครองท้องถิ่ น การพั ฒ นาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้ องถิ่น ความสัมพั น ธ์
ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่ นต่างระดับ ปัญ 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
192315

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิสั มพั นธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับ การเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและ
ทฤษฎี พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือ
และความขัดแย้งในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
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
192321

จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในฐานะองค์ความรูแ้ ละคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์
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
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ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง ชีวประวัติและความคิดทางการเมือง
ของนักคิดคนสาคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีก จนถึงปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติ้ล เซนต์
ออกัสติน นิโคโล มักเคียเวลี ญอง โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิชเช่ คาร์ล มาร์กซ์
วลาดิเมีย เลนิน ลีออน ทรอสกี พระพุทธเจ้า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิท ธิพลของนักคิด
เหล่านีต้ ่อความคิดทางการเมืองโดยรวมของโลก
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
192323

ความรุนแรงและสันติวธิ ี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ปัญ หาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์ และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
โดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก ตาราวิชาการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง ชีวประวัติบุคคลที่ใช้
ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองใช้ความไม่รุนแรง เงื่อนไข
ทางทฤษฎีที่ ส นับ สนุนการใช้ค วามไม่รุนแรง แนวความคิด ทางจริย ธรรมที่ สนับ สนุนการใช้ความไม่
รุนแรง
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
192324

แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
การสะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้าของแรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาท
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ของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม 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

การเมืองกับชีวติ
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของค าว่าการเมืองทั้งในมุมกว้างและมุมแคบ ความเกี่ย วข้องระหว่างเรื่อ ง
การเมืองกับการดาเนินชีวิตประจาวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนักรู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจก
บุคคลที่มตี ่อทิศทางการเมืองในประเทศของตน
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
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ขบวนการทางการเมืองและสังคม
3(3-0-6)
Political and Social Movements
แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบ
ดั้ ง เดิ ม และแบบใหม่ ปรากฎการณ์ ข องขบวนการเคลื่ อ นไหวในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
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
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ ทฤษฎี ด้ า นเพศสภาพและการเมื อ งเป็ น
ศูนย์กลาง เพศสภาพและความสัมพั นธ์เชิงอานาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว
ความรู้และมุมมองด้านเพศสภาพ อิทธิพลเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเป็นพื้นฐานสาคัญ ต่อแนว
ทางการปฏิบัติการออกนโยบายและกฎหมาย
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

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Democracy and Public Participation in Local Government
แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตในสังคมไทย ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การริเริ่มหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกาหนดนโยบาย
ของท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบและขั้นตอนของการมีสว่ นร่วมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
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
192332

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
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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
192333

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจายอานาจ รูปแบบ และอานาจหน้าที่ของ
องค์ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความ
ต่างของการเมืองการปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในอนาคต
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
แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
ผู้นาทางการเมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้นาในทางการเมือง ประวัติผู้นาคนสาคัญของประเทศ
ต่าง ๆ ภาวะผู้นาของไทยในช่วงเวลาร่วมสมัย
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

การเมืองและการกระจายอานาจทางการศึกษาในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Educational Decentralization in Local Administration
แนวคิ ด การเมืองกั บ การศึก ษา การกระจายอานาจทางการศึ ก ษาระดับ ชาติและระดั บ
ท้องถิ่น การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดใี นท้องถิ่น
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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
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 ญาและข้อตกลงระหว่า งประเทศ 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
พื้นฐานความคิด ว่าด้วยเรื่องการรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งในระดับ รัฐ และต่ากว่ารัฐ
การวิเคราะห์บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ
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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 ระหว่ างประเทศ ก าเนิ ด พั ฒ นาการ และข้ อ โต้ แ ย้ งในทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็น
สาคัญในการเมืองโลก คือ โลกาภิวัฒน์ 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
192345

ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International Security
ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิช 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 นปัญ หาเรื่องสิท ธิมนุษ ยชนที่ เกิดขึ้นในระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบ
รัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
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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 บ ายเชิ ง
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้มของการก่อการร้ายใน
โลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามด้าน
การก่อการร้าย กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการร้ายในบริบทของระระหว่างประเทศสมัยใหม่
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
192348

การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและกระบวนการกาหนดนโยบาย
ต่างประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign Policy Making
แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะนโยบายต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของการกาหนดและ
กระบวนการการทานโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่ ส่งผลทาให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นมา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายในเรื่ อ งเดี ย วกั น กรณี ศึ ก ษาจากตั ว อย่ า งนโยบาย
ต่างประเทศที่สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน
Concept and procedure in analyzing foreign 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
192349

นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศที่สาคัญของไทยตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกาหนด
นโยบาย ผลของนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่ละนโยบายของไทย

54
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 และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in political science
192421

หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and Government
ลั ก ษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของประเทศที่ให้ความสนใจ องค์ก รและ
สถาบั น ทางการเมื อ ง กระบวนการและระบบทางการเมื อ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของพลเมื อ ง
กระบวนการการตัดสินใจ 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, decision-making process, other significant topics within political realm
192422

การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of Major Powers
ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอานาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมือง
การปกครองของประเทศมหาอานาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมืองเช่นฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและพล
เรือน 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
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ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geo-Politics
ทฤษฎี ท างภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ งระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จานวนประชากรและทรัพยากรการจาแนกประเทศ
ออกเป็นประเทศมหาอานาจ ประเทศมหาอานาจระดับ กลาง และประเทศอานาจน้อย มูลเหตุแห่ ง
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง และความอ่อนแอทางการเมือง
Geopolitical theories relating to current international 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
192424

การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมือง
3(3-0-6)
Development, Environment and Politics
อธิบายความหมายของการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การเมืองกั บ การพั ฒ นาในแต่ ล ะยุ ค ความสัมพั นธ์ระหว่างองค์ก รการเมืองระหว่างประเทศกั บ การ
พัฒนายุคใหม่ ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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
192425

ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ กับการเมือง
3(3-0-6)
Language, Literatures, Films and Politics
ค้ น หา วิเคราะห์ และวิ พ ากษ์ ก ารเมื อ งที่ ป รากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์
เลือกใช้เครื่องมือทาความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก
สมัยใหม่ หรือหลังสมัยใหม่ ทาความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการเป็นภาพสะท้อน
สังคมและเป็นเครื่องมือในการผลิตซ้าอานาจในสังคม
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
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การบริหารจัดการท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
E-Local Governance
แนวคิดและความสาคัญ ของการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐและบทบาทในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสูก่ ารเป็น e – Goverment ระดับท้องถิ่น
Concept and significance of using information technology in developing local
administrative organization, governmental policy and mission in changing local administrative
organization to local e – Goverment
192432

นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Innovations for Local Management
หลักการ ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการ
พัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐ
Principle, meaning, significance and theory of local innovation, creation and
development of innonation focusing on modern technique in public management
192433

หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Selected Topics in Local Government
ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์
ผู้สอนหรือประเด็นปัญ หาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูป ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ
การกระจายอานาจ และตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านต่าง ๆ แบบองค์รวม
Particular problematic issues of local government setected by instructures or
contemporaray problematic topics including local government reformation in several aspects, local
government decentralization, and example of holistic guidelines for local government management
192441

นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการกาหนดนโยบายของประเทศมหาอานาจ ลักษณะร่วมและแตกต่างกันของ
นโยบายต่างประเทศของมหาอานาจ ผลกระทบของนโยบายต่างประเทศมหาอานาจ สหรัฐอเมริก า
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ที่มตี ่อการเมืองโลก
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 politics
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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 แย้งของโลก 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
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ความร่วมมือทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาสาคัญระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้
Historical relations among Greater Mekong Subregion countries, dimensions of their
political, economic and developmental cooperation, and their keys issues
192444

พรมแดนศึกษา
3(3-0-6)
Boundary Studies
นัยของพรมแดนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประเด็น
ปั ญ หาระหว่ า งพรมแดนของรั ฐ การจั ด การพรมแดน และการสร้ า งความร่ว มมื อ ระหว่า งรัฐ ข้ า ม
พรมแดน
Perception of border in International Relations affecting interstate relationships,
territorial disputes, border management and building cross-border cooperation
192445

การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International Negotiation
ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินนโยบายต่างประเทศ
การดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดสาหรับ
การวิเคราะห์และเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศกึ ษาการเจรจาระหว่างประเทศ
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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
การเลือ กศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศของภู มิ ภาคดังต่อ ไปนี้ เอเชีย ตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ ลาติน
อเมริกา 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
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
192452

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ใน
สถานประกอบการ 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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in political science as
an apprentice in private or government sectors
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รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา และวิวัฒ นาการของรัฐประศาสน
ศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการ
บริหาร ระบบการเมือง 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
193231

การจัดการองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Management
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ ตั้งแต่โครงสร้าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการกิจการสาธารณะ
Theories and concepts on organizations, setting up structure, behavior, environmental
process, targets, organization adjustment, public affairs administration
193241

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in Public Sector
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษ ย์ และกระบวนการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
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 ทฤษฏี แนวคิด ลักษณะ สาระสาคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธี
ในการกาหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปั จจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์
และประเมิ น ผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลั ก การวางแผนนโยบาย และการบริห ารโครงการ
เบือ้ งต้นเพื่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นระบบ
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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 แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานคลัง นโยบายการคลัง สถาบันทางการคลัง
รายรับ-รายจ่ายภาครัฐ งบประมาณแผ่นดิน การบริหารหนี้สาธารณะ จริยธรรมการคลังภาครัฐ การ
คลังท้องถิ่น และกรณีศกึ 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 การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อการบริหารท้องถิ่น
ปัญหา แนวโน้ม และการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น
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
ความหมายและความสาคัญ ของโครงการ วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การเตรียมโครงการ การวางแผน
โครงการ การดาเนินโครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผลของโครงการ
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
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การต่อต้านทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดย
อ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อการพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศไทย
สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึก
ความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทุจริต
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
193407

การบริหารงานภาครัฐไทย
3(2-2-5)
Thai Public Administration
วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะ
สาคัญของการบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้มในอนาคต
Evolution of Thai Public Administration, public sector classification, significant
characteristic of Thai Public Administration in present, direction and tendency in the future
193442

ไตรภาคีสัมพันธ์สาหรับนักบริหารภาครัฐ
3(2-2-5)
Tripartite Relations for Public Administrators
ความหมายและความส าคั ญ ของไตรภาคี สั มพั น ธ์ แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ไตรภาคี
สัมพันธ์ ไตรภาคีสัมพันธ์กับการบริหารกิจการสาธารณะ การบริหารไตรภาคีสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ การเจรจาต่อรองร่วม นโยบายรัฐและ
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กฎหมายเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ์ในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของไตรภาคี ด้านแรงงานสัมพันธ์ใน
ประเทศไทย และการศึกษาเปรียบเทียบไตรภาคีสัมพันธ์
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 ความเป็นมาและพัฒ นาการ กรอบแนวคิดและทฤษฎี ประเภท วิธีการ
แก้ปัญหา และวิธีการป้องกันความขัดแย้ง
Definition, origin and development, framework and theories, types, how to resolve
problems, and how to prevent conflict
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1.
เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.
เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1
เลข 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2
เลข 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3
เลข 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4
เลข 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
3.1
เลข 0
หมายถึง
วิชาในกลุ่มวิชาแกน
3.2
เลข 1
หมายถึง
วิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.3
เลข 2
หมายถึง
วิชาในกลุ่มการเมืองการปกครอง
3.4
เลข 3
หมายถึง
วิ ช า ใน ก ลุ่ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
บริหารงานท้องถิ่น
3.5
เลข 4
หมายถึง
วิ ช าในกลุ่ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ
3.6
เลข 5
หมายถึง
วิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน ศึกษาอิสระ
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง
ลาดับรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1.

นายสุนทร สุขสราญจิต

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35699002XXXXX

2.

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง

35013005XXXXX

3.

นายทวีป มหาสิงห์

35002000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4.

นางสาววิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์

34808003XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปี
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
ร.ม.
ร.บ.
ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
M.A.
ร.บ.

การพัฒนาสังคม
บัณฑิตอาสาสมัคร
การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2548
2547

การเมืองและการปกครอง
การเมืองการปกครอง
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2549
2555
2547

International Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

Deakin University, Australia
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

ศศ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
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ลาดับ
5.

ชื่อ – สกุล
นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35211001XXXXX

ปี

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

อาจารย์

ร.ม.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

ศศ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

1.

ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
37303006XXXXX

2.

ร.อ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

34099006XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

3.

ดร.วีระ เลิศสมพร

33015000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ปี
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Ph.D.
M.A.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
รป.ด.
รป.ม.
ท.บ.
รป.ด.
ร.ม.
พณ.บ.

Peace Studies
บัณฑิตอาสาสมัคร
ประมง
รัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองการปกครอง
บริหารอุตสาหการ

Manchester University, UK
Bradford University, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557
2517
2513
2514
2550
2543
2530
2552
2543
2536

66

4.

ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35019006XXXXX

5.

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

25099000XXXXX

อาจารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
รป.ม.
รป.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)

6.

ดร.ณัฑรี สินธุนาวา พงษ์พพิ ัฒน์

35001000XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.

อาจารย์

M.Sc.
ร.บ.
Ph.D.

ลาดับ

7.

ชื่อ – สกุล

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน

31006012XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปี
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

คติชนวิทยา
ปรัชญา
ปรัชญา
Social Policy
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Edinburgh, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2543
2538
2557
2548
2545

การบริหารองค์การภาครัฐ
และเอกชน
Organization Management
การบริหารรัฐกิจ
Development Policy and
Management
Administration and
management
รัฐประศาสนศาสตร์
ธุรกิจการเกษตร
ภาษาสเปน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2556

University of La Verne, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Manchester, UK

2537
2533
2555

Roskilde University, Denmark

2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2549
2545

M.S.
รป.ม.
กษ.บ.
อ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
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ลาดับ

8.

9.

ชื่อ – สกุล

ดร.พงษ์สนิท คุณนะลา

ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

35001001XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Magadh University, India

2546

อาจารย์

ร.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

Ancient Indian and
Asian Study
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร์
Language Sciences
(Linguistics)
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Franche-Comté,
France
Flinders University, Australia

2535
2523
2554

-

Flinders University, Australia

2537

ภาษาอังกฤษ
Philosophy
การเมืองและการปกครอง
การเมืองการปกครอง
สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University Of Pune
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2522
2557
2544
2527
2555
2554
2549

3509901XXXXX

ปี

Master of Policy and
Administration

10.

ดร.รัชตะ พันธุ์แสง

51006990XXXXX

อาจารย์

11.

นายถิรายุส์ บาบัด

15499000XXXXX

อาจารย์

Graduate Diploma in
Public Policy and
Administration
ศศ.บ.
Ph.D.
ร.ม.
น.บ.
ร.ม.
ร.บ.
ศษ.บ.

2539
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ลาดับ

12.

ชื่อ – สกุล

นางสาวนิศาชล พรหมรินทร์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

15499000XXXXX

อาจารย์

ปี
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

รป.ม.
รป.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2548
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ ภาคสนามส าหรับ นิสิตหลัก สูตรรัฐ ศาสตรบัณ ฑิต จะบรรจุลงในวิชาฝึกงาน
และสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง วิชาการ
ปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ
จริง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ หรือแม้แต่เพิ่มความเข้าใจ
ปรากฎการณ์ ท างการเมื องการบริหารที่ เกิดขึ้นในโลกจริงเพื่ อ พร้อ มที่จะศึก 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 ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างทาต่างภายในขอบเขต
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) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้าน
การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้
ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ใน
เนือ้ หาทั่วไป
(2) มีความรูใ้ นด้านวรรณกรรมในสาขาวิชารัฐศาสตร์
(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 หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ดารงชีวติ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ
(4) มีค วามรู้เรื่องระเบีย บวิธีวิจัยด้ านมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดั บ พื้น ฐาน
อย่างน้อยเพื่อการอ่านบทความวิจัยได้ด้วยความเข้าใจ
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 สามารถคิ ดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อนาไปสู่การทางาน การวิจัย หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้นา หรือความสามารถใน
การบริหารจัด การองค์ก ร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์ก รได้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
(2) ใช้เครือข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร
(3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม 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
เกี่ยว ข้องกับรัฐศาสตร์ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อทาการค้ นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้กาหนดให้นิสิตได้เรียนรู้
พื้นฐานการทาวิจัยในรายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่ 3 ซึ่งหากนิสิตเลือกวิชา
การศึกษาอิสระแทนวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นิสิตจะต้องทาการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้
การกากับ ดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ป รึกษาการศึกษาอิสระ และนิสิตต้องนาเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสติ และผูส้ นใจทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิชาการศึกษาอิสระมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ 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 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 ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างทาต่างภายในขอบเขต
ของคุณธรรมจริยธรรม
(4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
(5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม
ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการดารงอยู่ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีจิตใจที่จะดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป
5.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้าน
การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้
ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ใน
เนือ้ หาทั่วไป
(2) มีความรูใ้ นด้านวรรณกรรมในสาขาวิชารัฐศาสตร์
(3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้
ในหมวดวิชานั้ น ๆ ตามที่ ค ณะเปิด ให้ เรีย นหรือ ตามที่ ผู้เรีย นสนใจเลื อ ก ประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้กั บ การ
ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่ อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ดารงชีวติ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
(4) มีค วามรู้เรื่องระเบีย บวิธีวิจัยด้ านมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดั บ พื้น ฐาน
อย่างน้อยเพื่อการอ่านบทความวิจัยได้ด้วยความเข้าใจ
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) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้
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 รู้เท่า
ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
(7) สามารถสนับสนุนเกื้อกู ลตนเองและผู้อื่นให้ เกิ ดการพั ฒ นาในการศึกษาเล่าเรียน
อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ ื่นในด้านต่าง ๆ
5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่า น
เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี
การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ
(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือนา
เสนอข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์พื้นฐานในการสืบ ค้ นข้อมู ล รู้วิธีเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน
การพิมพ์งานได้
(3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถนามาใช้วิเคราะห์หาคาตอบโจทย์วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ สามารถเลือกศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ
ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียน
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในชั้นปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้
เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการทาวิจัย
การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการ
นาเสนอผลงาน
5.5.2 การบริหารจัดการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระประมาณ 2 สัป ดาห์
นิสิตควรส่งโครงร่างรายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดทาในขณะที่เรียน
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยส่งมายังสาขาวิชา
ภาษารัฐ ศาสตร์ เพื่ อ ให้ ส าขาวิชาจัด หาอาจารย์ที่ ป รึก ษารายงานการศึก ษาอิ สระให้ หรือนิ สิต อาจ
ทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระด้วยตนเอง
ก่อนสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว สาขาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดทาแผนการดาเนินงานเสนออาจารย์
ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทารายงานการศึกษาอิสระ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยกาหนด
ประเด็นที่นิสิ ตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิ จัยให้เสร็จสิ้นภายใน
สัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษานั้น และต้องนาเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์
และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการ
นาเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิ สิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 12 นิสิตส่งเล่มรายงานการศึกษา
อิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งกาหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้
สอดคลองกับกาหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนน
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
(1) เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ ร้อยละ 60
(2) การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรือวิจัย ร้อยละ 20
(3) การนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ ร้อยละ 20
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ทั้ ง นี้ เกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ เหมาะสม ตามที่ ส าขาวิ ช าและคณะ
เห็นสมควร
5.6.2 ผลการประเมิน
การประเมิ น ผลวิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระ คิ ด เป็ น ระดั บ ขั้ น 2 แบบคื อ ผ่ า น หรื อ S
(Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory) โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้
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 จริ ยธรรม
บูรณาการทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องเป็นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์
ปรับ ตั ว เข้ ากั บ คนและสั งคมได้ เป็ น อย่ างดี มี ค วามเอื้ อ อาทรต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ มี ค วามเสี ย สละ และ
อุดมการณ์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา ตลอดจนคิด
เป็ น ท าเป็น แก้ ปัญ หาเป็ น และมีค วามมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็ นผู้มี
ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารจัดการ
คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตพึงมี คือ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ
ค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบองค์
ความรู้ดังกล่าวกับแนวคิดทางรัฐศาสตร์และปรากฎการณ์ที่ ลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ
เพื่อสร้างความเฉพาะตัวในทางวิชาการขึน้
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ กาหนดได้ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. อบรมให้ นิ สิ ต รู้จั ก วางตั วให้ เหมาะสมแก่ ฐ านะ
บทบาทความเป็ น นิ สิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งเรื่ อ งการแต่ งกาย มารยาทส่ ว น
บุคคล การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ต่าง ๆ
2. อบรมให้ นิ สิต รู้จัก ใช้ชีวิตทั้ งภายในและภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สมกับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์
ที่อนาคตจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ครอบครัว
หรือเป็นนักการเมืองการปกครองที่ดี
1. ให้ นิสิ ตมี ป ฏิสั มพั นธ์ติ ดต่ อกั บ ชุมชนในท้ อ งถิ่ น
เช่น จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นิสิตตระหนัก
ถึงความมีจิตสาธารณะตามวิชาชีพรัฐศาสตร์ และ
รู้จักอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
2. การสอนมี เ นื้ อ หาที่ ส อดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ วิ ช าชี พ เช่ น การ
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คุณลักษณะพิเศษ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานในอนาคต การอบรม
ในชั้นเรียนให้นิสิตรู้จักทาการอ้างอิงให้ถูกต้อง และ
ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระทา
ของนักการเมืองและผู้ปกครอง
1. ให้นิสิตทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยกาหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน
2. ในการสอนตั้ งโจทย์ ปัญ หาให้ นิ สิต ท ากิ จกรรม
จ าลองเสมื อ นเหตุ ก ารณ์ จ ริงโดยให้ นิ สิ ต ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์สอดแทรกคาสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยอาจใช้กรณีตัวอย่างจากปัญหาการเมืองการปกครอง
ของไทยและต่างประเทศ หรือชี้ให้เห็น ถึงคุณ ลัก ษณะนิสัย และผลของการ
กระทาของผู้ปกครองและนักการเมือง ผ่านผู้ปกครองและนักการเมืองของ
ไทยและต่างประเทศเป็นต้น
(2) จั ด /ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้
(3) สอนเรื่อง plagiarism หรือการนาความคิดของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่
มีการอ้างอิงและปรับเปลี่ยนการใช้คาและโครงสร้างประโยค พร้อมอธิบาย
โทษที่อาจเกิดขึ้นได้
(4) ทาการอบรมในชั้นเรียนให้นิสิตรู้จักท าการอ้างอิงให้ถูกต้องเมื่อท ารายงาน
หรือเขียนบทความต่าง ๆ เพื่อสอนไม่ให้นิสิตล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
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ปัญญาทุกชนิดเพื่อนาไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์
(5) มอบหมายให้นิสิตทารายงานค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และต้องทาการ
อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลัก การอ้างอิงด้วยตนเอง เพื่อฝึก ให้นิสิต ไม่บิดเบือน
ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(6) มอบหมายงานให้ทานอกชัน้ เรียน
(7) สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไป
ตามคาสั่งที่มอบหมาย
(8) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนการเรียนหรือก่อนการฝึกงาน
(9) ให้นสิ ิตเข้าเรียนตรงต่อเวลา แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(10) ให้นสิ ิตทาตามกฏเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในรายะเอียดของกระบวนวิชานั้น ๆ
(11) ให้นิสิตทางานกลุ่มร่วมกันเพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักเคารพแะรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
(12) สอดแทรกเรื่ อ งการเคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ น
บทเรียน เช่นในรายวิชาสิทธิมนุษยชน หรือแม้กระทั่งวิชาอื่น ๆ
(13) สอดแทรกเรื่องการทางานเป็นกลุ่ม
(14) มอบหมายงานกลุ่ ม เพื่ อ สั งเกตพฤติ ก รรมการท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น และให้
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(15) ฝึก ให้นิสิตรู้จัก ท างานร่ วมกั บ ผู้อื่นจากประสบการณ์ ก ารท างานจริง คือใน
รายวิชาฝึกงาน หรือบางรายวิชาจัดโครงการให้นิสิตออกค่ายอาสาเพื่อฝึกให้
นิสติ รูจ้ ักทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
(16) การถามคาถามเกี่ยวกับบทเรียนหรือเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามเรื่องที่เรียนจะ
สะท้อนให้เห็นว่านิสติ มีการทบทวนบทเรียน หรืออ่านก่อนเรียนหรือไม่
(17) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เช่น โครงการสอนหนังสือให้เด็กชนบท ออกค่ายอาสาสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้กับ
ชุมชนที่ห่างไกลและกันดาร
(18) จั ด ให้ นิ สิ ต ท ากิ จ กรรมในรายวิ ช า หรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ด้ า นการ
แสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการพูดคุย ซักถาม ถกเถียงในห้องเรียน
(2) ประเมินผลการดาเนินการหรือการเข้าร่วมโครงการ
(3) กาหนดบทลงโทษหากนิสิตทุจริตในการสอบหรือกระทาการลอกเลีย นแบบ
ความคิดคนอื่นในงานที่ได้รับมอบหมาย ความหนักเบาของโทษขึ้นกับความ
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ร้ า ยแรงของการกระท าผิ ด เช่ น หากนิ สิ ต ลอกการบ้ า นระหว่ า งกั น อาจ
พิจารณาโทษโดยให้ท าการบ้านใหม่ ในขณะที่ก ารลอกคาตอบในห้องสอบ
ย่ อ มมี บ ทลงโทษรุ น แรงกว่ า ตามกฎมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา คื อ ปรั บ ตกใน
รายวิชานั้น พร้อมพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับ มอบหมาย โดยก าหยดสัดส่วนคะแนนสาหรับ การ
อ้างอิงที่ถูกต้อง และบทลงโทษสาหรับการลอกงานของผูอ้ ื่น
(5) กาหนดบทลงโทษเรื่องการส่งงานหลังกาหนดส่ง
(6) กาหนดบทลงโทษเรื่องการเข้าเรียนสาย
(7) วัด ผลจากการประเมินผลของสถานประกอบการและการดาเนินโครงการ
ปฐมนิเทศ
(8) ก าหนดบทลงโทษหากนิสิตไม่ท าตาม เช่น เข้าเรีย นไม่ตรงเวลาหัก คะแนน
แต่งกายไม่ถูกระเบียบไม่ให้เข้าชั้นเรียน เป็นต้น
(9) กาหนดบทลงโทษ เช่น หากนิสิตไม่ส่งรายงานตามที่กระบวนวิชากาหนดให้
คะแนนเป็นศูนย์หรือไม่ให้ผ่านในรายวิชานั้น ๆ
(10) ประเมิ น จากการท างานกลุ่ ม ของนิ สิ ต ว่ า ท างานร่ ว มกั น ได้ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยมากแค่ไหน
(11) จัดให้มคี ะแนนการทางานเป็นกลุ่ม
(12) ประเมินผลในรายวิชาฝึกงานหรือการให้คะแนนในรายวิชานั้น ๆ
(13) จัด ให้มีค ะแนนจิตพิ สัย พฤติก รรมทั่วไปในชั้นเรีย น การรู้จัก ถามหรือตอบ
แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนบทเรียน หรือความสนใจใส่ใจในสิ่งที่เรียน
(14) นับเป็นคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย
(15) ประเมินจากความพึงพอใจของนิสติ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสียงตอบรับจาก
ชุมชน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สอนให้นิสติ มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้าน
หลัก ๆ คือด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่อง
แนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ในเนือ้ หาทั่วไป
(2) ในรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
และการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน
(3) ในรายวิชาที่ต้องเน้นหลักการ กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ ควรทดสอบ
ความแม่นยาในกฎระเบียบปฏิบัติ และตัวบทข้อบั งคับ และการนาไปใช้ให้
ถูกต้อง
(4) มอบหมายงาน ให้นิสิตทารายงานหรือไปค้นคว้าบทความทางวิชาการใหม่ ๆ
ที่มอี ยู่ในอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลใน database ทางเว็บไซต์ของห้องสมุด
(5) โยงเนื้อหาที่สอนในรายวิชาไปสู่เนื้อหาของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
เมื่อสอนวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์สามารถโยงเนื้อหา
ไปสู่วิชาปรัชญาการเมืองได้
(6) ให้นสิ ิตอ่านบทความ รายงานการวิจัย และหนังสือทางรัฐศาสตร์
(7) กระตุ้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้าหาตาราทางรัฐศาสตร์มาอ่านและค้นคว้าวิจัย เช่น
ตาราทางทฤษฎีและปรัชญาการเมือง วรรณกรรมทางความสั มพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
(8) เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดไว้
(9) สอนความรู้ เรื่ อ งระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ในรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เช่ น รายวิ ช า
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระเบียบวิธีวิจัย และฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ปริญญานิพนธ์
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบความรู้ ความสามารถ การประยุ กต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้
i. การสอบข้อเขีย นในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
ii. การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การ
เล่นบทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถาม
ตอบ เป็นต้น
iii. การจัดทารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การนาเสนอ
โครงงาน
iv. การนาเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ
v. การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจากแหล่งฝึก
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(2) สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมข้างต้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ
(3) การให้ ค ะแนนควรพิ จ ารณาการให้ ค ะแนนเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารน าเสนอใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
(4) ประเมินผลจากการทารายงานและการค้นคว้า
(5) ความสามารถของนิสิตในการจดจาและเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ความรู้
ผ่านการซักถาม พูดคุย และอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ป ระสบการณ์ ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การทดสอบหรือการมอบหมายงานควรมีโจทย์ที่ต้องการคาตอบที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการเปรียบเทียบ มิใช่การท่องจามาตอบเพียง
อย่างเดียว เพื่อให้นิสิตคิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ ได้อย่างมี
ตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้ รอบด้ าน คิดเปรียบเทีย บได้ เพื่ อนาไปสู่ การ
ทางาน การวิจัย หรือการศึกษาต่อในระดับสูง และการครองชีวิต ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(2) ในการสอนตั้งโจทย์ให้นิสิตคิดวิเคราะห์ โดยนาเอาองค์ความรู้ที่เรียนมามา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาสถานการณ์สมมุตทิ ี่ตั้งขึ้น
(3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จั ดทาเป็น
รายงานผลการค้นคว้า
(4) จั ด ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้
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(5) มอบหมายงานให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติ
จริง เช่น การใช้กฎหมายปกครอง การจัดการสาธารณะ รวมทั้งการให้นิสิต
ได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ได้เรียนในชัน้ เรียน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จั ด สั ด ส่ ว นคะแนนให้ กั บ เรื่ อ งความสามารถในการสื บ ค้ น คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบ
หรืองานที่มอบหมายให้นสิ ิต
(2) ประเมินจากงานในห้องที่มอบหมายให้นิสติ ทาตามกลยุทธ์การสอน
(3) ประเมินจากการทาแบบทดสอบข้อการสอบที่ออกตามแนวกลยุทธ์การสอน
ดังกล่าว
(4) ประเมินผลจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
(5) ทดสอบความรู้ ความสามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้
i. การสอบข้อเขีย นในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
ii. การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การ
โต้วาที การอภิปราย การถามตอบ เป็นต้น
iii. การจัดทารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การนาเสนอ
โครงงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ในรายวิชาของสาขารัฐศาสตร์ มีกิจกรรมให้นิสิตโต้วาที ออกค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน
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(2) นิสิตได้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมหลากหลายให้นิสิตทา เช่น การ
โต้วาทีภาษาอังกฤษ การออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ เป็นต้น
(3) มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและกาหนดโจทย์ กติกา และให้นิสิตทุกคนใน
กลุ่มมารายงานหน้าชั้นเรียน หรือให้นามาส่งตามกาเวลาที่กาหนด
(4) สอนให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จลุล่วง เคารพกติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระทาการ
ใดที่นาพาซึ่งความเดือดร้อนและความเสียหายต่อบุคคลอื่น
(5) จัดกิ จกรรมที่เป็นสถานการณ์ จาลองให้นิสิตได้อภิป ราย โต้วาที และสังเกต
พฤติ ก รรม เพื่ อ ฝึ ก ให้ นิ สิ ต ระงั บ ความขั ด แย้ ง ได้ โดยสามารถวิ เ คราะห์
สถานการณ์ บ นพื้ นฐานของความเป็น ธรรม สามารถหาแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
(6) สอนเรื่องการมีจิต สาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการทางานเป็นกลุ่ม
เช่น การส่งเสริมให้มีการออกค่ายอาสาเพื่อทางานรับใช้ชุมชน หรือมอบหมาย
งานกลุ่ม และให้นิสิตกาหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้
นาเสนอผลการทางานหน้าชั้นเรียน
(7) มอบหมายงานกลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น เพื่อให้
นิ สิ ต ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นรั ฐ ศาสตร์ เช่ น การมี ภ าวะผู้ น า หรื อ
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและองค์กรได้สาเร็จตามเป้าหมาย
(8) จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการรัฐศาสตร์นอก
ห้องเรียนโดยให้ผู้บรรยายรับเชิญ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนะคติ
(9) จัดปฐมนิเทศและการฝึกอบรมก่อนการฝึกงาน
(10) จัดให้นสิ ิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(11) สอนนิ สิ ต ให้ รัก ความก้ าวหน้ า รู้ จัก สอนตนเองได้ พั ฒ นาตนเองได้ มี ค วาม
มุ่งมั่นในการทางาน และให้ตระหนักในหน้าที่ทางสังคมของตนเอง
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลสาเร็จที่ได้รับการจากดาเนินกิจกรรม
(2) ประเมิน จากการแบ่ งหน้ าที่ในการท างานกลุ่ม การออกมารายงานหน้าชั้น
และการทารายงาน
(3) สังเกตจากพฤติกรรมและทัศนะคติของนิสิตผ่านการสังเกตการทางานร่วมกัน
ความรับผิดชอบว่ามีมากขึ้นหรือไม่ และการพูดคุยสอบถาม
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(4) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการจัดการปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
(5) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการทางานเป็นกลุ่ม
(6) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน โดยสังเกต
จากการนาเสนอผลงานของนิสิต
(7) ผลประเมิ น การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า หรื อ ผลประเมิ น โครงการหรื อ
กิจกรรม
(8) ผลการประเมินการฝึกงานโดยสถานประกอบการ
(9) ผลสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หรือ อื่น ๆ ตามที่
เหมาะสมและสอดคล้อ งตามที่ ผู้สอนหรือผู้รับ ผิดชอบเห็นควร โดยระบุใน
แผนการสอน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มี อยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ ส ารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้าผ่านข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งทาง
อินเตอร์เน็ต เครือข่ายห้องสมุด ฐานข้อมูล database ในห้องสมุด และพิ มพ์
รายงานมาส่ ง เพื่ อ ให้ นิ สิ ต รู้ วิ ธี เข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ามาใช้
ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และในการพิมพ์
งานได้
(2) จั ด หรื อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ
(3) จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(4) จัดให้มกี ารทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูด้ ้านคอมพิวเตอร์
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(5) สอนสถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวิชาการเขียนรายงานการค้นคว้า
และการศึ ก ษาอิ ส ระ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ท างสถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐานและสามารถ
นามาใช้วเิ คราะห์หาคาตอบโจทย์วจิ ัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้
(6) ให้นิสิตฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น มอบหมายให้ฝึก ฟังพูด ฝึกให้รายงานหน้า
ชั้นทั้งภาษาพู ดและภาษาเขียน ฝึกทักษะทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ในห้องเรียน
และนอกห้ องเรีย น ส่งเสริม การให้นิ สิตจั ดบอร์ด กิจกรรมข่าวสารของสาขา
รัฐศาสตร์
(7) จั ด หรื อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมทั ก ษะเพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(8) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นสิ ิตได้ใช้ทักษะในการสื่อสาร
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ดู จากประสิท ธิภ าพในการค้นคว้าข้อมูลจากการท ารายงานว่ามาจากแหล่ ง
สารสนเทศใดบ้าง และการจัดพิมพ์รายงาน
(2) ผลประเมินการเข้าร่วมโครงการ
(3) ให้นสิ ิตทุกคนเข้าสอบและติดตามผลคะแนนการทวนสอบ
(4) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
(5) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือ
ความสามารถในการตีความค่าสถิตใิ นบทความต่าง ๆ
(6) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องสัมฤทธิผลในการสื่อสาร
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) จัดกิจกรรมสัมมนาสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการแสดงดนตรี และอื่น ๆ ควบคู่ไป
กับการสัมมนา อภิปราย การเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
(2) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจ กรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
ของสากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี การชมศิลป์
วิจติ รศิลปะหรือทัศนศิลป์ ในรายวิชา หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
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(3) จั ด ให้ นิ สิ ต ท ากิ จ กรรมในรายวิ ช า หรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ด้ า นการ
แสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ าถึงความงามของภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
วรรณศิลป์ เช่น การอ่านบทกวี การแสดงละคร เป็นต้น
(4) ฝึกให้นิสิตคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เปรียบเทียบคุณค่าทางสุนทรียะของ
ไทยและต่างประเทศ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากจานวนนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(3) นับเป็นคะแนนที่ได้รับมอบหมาย
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ในชั้นเรียนได้สอดแทรกการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สม
กับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักการเมืองนักปกครอง
หรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัว
(2) อบรมให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาละเทศะ เช่น แต่งกายในชุด
นิสติ ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเมื่อเข้ามาเรียน เป็นต้น
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต
(2) ประเมินจากความร่วมมือของนิสิตตามที่ได้อบรมไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา

(1)

(2)

●
●
●
●
●

● ○
● ○ ○
●
● ● ●
●
● ● ●
●
● ● ●
● ● ● ● ○ ○
● ●
●
●
● ● ●
● ● ● ● ●

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

●

(3)

2. ความรู้

●

(4)

(1)

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

●
●
●
●
○ ●
○ ○
● ●
●

● ● ● ● ○

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●

● ○
●
●
●
○ ○ ● ○
○ ● ○ ○
○ ●
● ●
● ●
● ●

○ ○ ○

○

●
●
●
●
○
○

○

●

○
●
○
○
●

●

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
100001 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
●
กฎหมาย
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
●
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
●
วัตถุประสงค์เฉพาะ
161131 จิตวิทยาสังคม
191100 มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบือ้ งต้น

○

(2)

(3)

● ●

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

● ● ● ● ●

○ ● ○ ● ○ ○ ● ○

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

●

●

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ● ● ○ ○
○ ○
●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ●

● ●
● ●

○ ○ ○ ●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ○
○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
○ ○ ● ● ● ● ● ●

●

●

○
○

○

○
○ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ● ● ●

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

192201 ปรัชญาการเมือง
192301 การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
192302 ระเบียบวิธีวิจัย
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเอกบังคับ
192111 การเมืองการปกครองไทย
192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
192212 ความสัมพันธ์ไทยกับ
ต่างประเทศ
192213 รัฐ สังคม และนโยบาย
สาธารณะ
192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

(1)

(2)

○

● ○ ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ● ● ● ● ● ●

○
●

● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ●
● ●
○ ● ●
● ○ ○
○
○
○
○ ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
○ ●
● ○ ● ● ● ● ● ○ ○

●

○ ○ ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

○ ○
○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ● ○

○ ○
○ ○

○

○

○

● ● ● ● ○

○

○

○

○

○ ○

● ●

○ ○ ● ○ ○

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
192311 ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมของ
ภาคเหนือตอนบน
192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายปกครอง
192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วม
สมัย
192314 การปกครองท้องถิ่น
192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ
192411 สัมมนา
193407 การบริหารงานภาครัฐไทย
วิชาเอกเลือก
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

(2)

(3)

●
●

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

○ ● ●

● ● ● ● ●
○

●
○

2. ความรู้

(2)

(3) (4)

○ ●
○

●
○

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
●
● ○ ●
○
● ● ● ○ ○ ●
● ● ● ● ● ●

○

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○ ●

●

○
○

● ○ ● ○ ●

○

●
○ ○
○ ● ○ ● ○

○ ● ● ● ○ ●
○ ○
● ● ○ ●
○

○
○

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

100002 กฎหมายอาญาสาหรับนัก
รัฐศาสตร์
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สาหรับนักรัฐศาสตร์
192321 จริยธรรมและความเป็นธรรม
ทางสังคม
192322 ประวัตคิ วามคิดทางการเมือง
192323 ความรุนแรงและสันติวธิ ี
192324 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลัง
มาร์กซิสม์
192325 พรรคการเมือง กลุ่มผล
ประโยชน์ และการเลือกตัง้
192326 การเมืองกับชีวติ
192327 ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

(1)

(2)

●

○ ● ● ● ○ ○ ● ○

● ○

○

●

○ ● ● ● ○ ○ ● ○

● ○

○

○

● ○ ● ● ○ ● ● ○

●

○ ● ●
● ○
● ○
○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●

●

○
○
○

●
○ ○
● ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
● ● ●

○

○ ○ ○ ●
○ ● ○
○ ● ● ○
○
●
● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●
● ● ●
○

●
○

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

192328 เพศกับการเมือง
●
192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมือง
การปกครอง
192422 การเมืองการปกครองของ
ประเทศมหาอานาจ
192423 ภูมิรัฐศาสตร์
192424 การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับ
การเมือง
192425 ภาษา วรรณกรรม
ภาพยนตร์ กับการเมือง
วิชาเอกเลือก
2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
192331 ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในการเมืองท้องถิ่น

●

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

● ● ● ○
●
● ● ●
● ○
● ● ○

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○
○

●

○ ○
○
○

○

●

○

○

○

●
○
●
○ ● ● ●
● ●

○

○

○

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ●

●

●
○ ○

○

○

●

● ● ● ○ ○ ○

●

●
○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
192333 การเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ
192334 ภาวะผู้นาและชนชั้นนาทาง
การเมือง
192335 การเมืองและการกระจาย
อานาจทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น
192431 การบริหารจัดการท้องถิ่น
อิเล็กทรอนิกส์
192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการ
ท้องถิ่น
192433 หัวข้อคัดสรรทางการ
ปกครองท้องถิ่น

(2)

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

●

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

● ○ ○ ○

○ ○ ● ● ● ● ● ●

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○
● ● ○

○

● ● ●

● ●

● ● ● ○ ○ ○

●

○

● ● ●

● ●

● ● ● ○ ○ ○

●

○

●
○

● ● ● ● ○ ● ● ● ○

● ● ●

●

● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ●

●

● ● ● ○ ○ ● ● ○

○

○ ○ ○ ○

●

○
○

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
วิชาเอกเลือก
3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192341 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
192342 กฎหมายระหว่างประเทศ
192343 องค์การระหว่างประเทศ
192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
192347 การก่อการร้ายในการเมือง
โลก

(2)

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

○

● ● ● ● ● ●

○
○

● ● ●
● ● ●

●
●

● ● ●

● ●

○ ○ ● ● ● ● ● ●

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○
○

○ ○ ●

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
○

● ● ● ○ ● ●

○

○ ○ ● ●

○ ● ● ●

○
○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
192348 การวิเคราะห์นโนบายต่าง
ประเทศและกระบวนการ
กาหนดนโยบายต่างประเทศ
192349 นโยบายต่างประเทศของไทย
192441 นโยบายต่างประเทศของ
ประเทศมหาอานาจ
192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ
192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
192444 พรมแดนศึกษา
192445 การทูตและการเจรจา
ระหว่างประเทศ
192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของภูมภิ าคที่เลือกศึกษา

(2)

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

● ○ ○ ● ○
● ○ ○ ● ○

○

○ ● ○ ● ○

○

● ● ● ● ● ●

○ ●

●

○ ●

● ○

○

● ○

● ○ ●

○

○ ○ ● ●

○ ○

● ● ● ● ● ●

○

●

●

○
●

○ ○ ○ ○

○ ● ●

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเอกเลือก
4. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
193231 การจัดการองค์การ
สาธารณะ
193241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ
193251 นโยบายสาธารณะ
193302 การบริหารงานคลัง
สาธารณะ
193303 การบริหารท้องถิ่น
193352 การบริหารโครงการ
193354 การต่อต้านทุจริต
193442 ไตรภาคีสัมพันธ์สาหรับนัก
บริหารภาครัฐ
193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

(2)

○

●

○

● ○ ○ ● ● ○ ○ ○

○

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

●
●

(3)

2. ความรู้

(2) (3) (1)

○ ● ●

○ ● ●
● ●

(2)

(3) (4)

○ ○

● ○

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

○ ○ ●

●

○

○ ○ ○

○

○

○

● ● ● ● ● ○ ○
● ● ○ ● ○ ○

●
○

○
○

○ ● ○ ○ ○
○
●
● ○ ○
● ● ●
● ○ ● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
●

○
○
○
○

●
○

○ ●
●
●
○
● ● ● ● ●
● ○
● ○

●

○ ○ ● ●

○
●
●
○

○ ● ●

○ ● ○ ○

○

○

○

○
○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
วิชาสหศึกษา ฝึกงาน ศึกษาอิสระ
192451 การศึกษาอิสระ
192452 การฝึกงาน
192453 สหกิจศึกษา

(2)

(3)

2. ความรู้

(4)

(1)

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

● ● ● ● ● ●
●
○
●
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

○
○

○
●
●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาเป็นผู้กาหนด และต้องกาหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต เน้ น การท าวิ จั ย
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชีพ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิจั ย ที่ ได้ ย้ อ นกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่ อประเมิน ความพึ งพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่ าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิต ในการเรียน และคุณ สมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรีย นรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นสิ ิตจะสาเร็จการศึกษา นิสติ จะต้องยื่นใบรายงาน
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก
วันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
- 16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัด โครงการปฐมนิ เทศอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ สร้า งความรู้ค วามเข้ าใจเรื่ อ งหลั ก สู ต ร การเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์
1.3 จัด อบรมเพื่ อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อ งการพั ฒ นาหลัก สูต รตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริม ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพั ฒ นาอาจารย์ของคณะและของมหาวิท ยาลัย ที่
จัดเป็นประจาทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงการการจัดการ
การเรียนรู้เพื่อพัฒ นาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ 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
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลัก สูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับ ปรุง หรือเสนอปิด หลัก สูตร ตลอดจนดาเนินการก ากับ มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยสาขารัฐศาสตร์ได้กาหนดหลักในการกากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1.1 สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
1.2 ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร
นิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาสาขารัฐศาสตร์แก่คณะอื่น ๆ
การกากับดู แลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย
1.3 สาขาวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.4 สาขาวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สาขา เพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสิ นและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชิญกรรมการจากภาค
ประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามสมควร
1.5 คณะเป็นผู้จัดทาการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ทาการประเมินเพื่อให้
เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนต่อไป
1.6 คณะเป็นผู้ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการ
บริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
1.7 คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการสารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ
สารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึก งาน การสารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อนามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา
2. บัณฑิต
2.1 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุกปี และเสนอผลการสารวจให้คณะกรรมการประจาคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของนิ สิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ทางสังคม
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2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน
และนาข้อมูลมาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
2.3 คณะดาเนินโครงการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 สาขานาข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่ บัณฑิตไปทางาน มาพิจารณาจัดทาโครงการ
และกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.5 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อ
คุณลักษณะของสาขารัฐศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
(1) สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต
ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อ
กับนิสติ ในรูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ
(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 งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติ ผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ
มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน
ด าเนิ น การรับ สมัค ร ประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิท ธิ์ส อบข้อเขีย นและสัม ภาษณ์ พร้อ มทั้ ง
กาหนดวันสอบให้ชัดเจน
(2) มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ คัดกรองผู้สมัค รเบื้องต้น ดาเนินการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผล
การสอบไปยังคณะ
(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ
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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 แผนการจั ดกิ จกรรมและโครงการในที่ ป ระชุ ม
สาขาวิชาได้
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ติ ด ตามผลการจั ด การเรี ย นการสอน และน าเสนอผลแก่ ที่ ป ระชุ ม สาขา เพื่ อ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้
ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนาผลการคานวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา
พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นเช่นมีอาจารย์ประจาลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อทา
ผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้ ห้มีการขอความเห็นชอบจาก
คณะ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
(1) การประเมิ นความคิด เห็นจากแบบสอบถามเกี่ย วกั บ หลัก สูต รหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไป
แล้ว 2 ปีและ 4 ปีตามลาดับ
(2) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียน
การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
(3) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
(4) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการ
ที่รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
5.2 การเรียนการสอน
(1) การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีก ารถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
(2) ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
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(3) ใช้ก ารสั งเกตพฤติก รรม เพื่ อประเมิ นการเรีย นรู้จากการท ากิ จกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
(1) ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่ มีคะแนนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้
นิสติ ได้ความรูค้ รบถ้วนเนื้อหา
(2) ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้ทามี
คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตทางานเดิมอีกครั้ง
โดยแก้ไขหรือมอบหมายงานใหม่
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ การแบ่งส่วนงบประมาณ
รายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
2.2.1 ศู นย์บ รรณสารและสื่อ การศึ ก ษา มีจานวนหนังสือที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ศาสตร์ของ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
378 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104 เล่ม
ภาษาจีน
575 เล่ม
สังคมศาสตร์
2,252 เล่ม
การศึกษา
320 เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Lexis-Nexis
Science Direct
Springer Link
Academic Search Complete

105
ABI/INFORM Complete
Education Research Complete
ProQuest Dissertation@Theses
ThaiLis Digital Collection (TDC)
eBook Collection (EBSCOhost)
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์ ส ามารถเสนอรายการหนั ง สื อ ที่ จ าเป็ น ต่ อ นิ สิ ต ในสาขาไปยั ง สาขาวิ ช าเพื่ อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือและสื่อที่จาเป็น
(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษาจัดท าสารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน 
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

















3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ 
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี )
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาทุก คนได้รับ การพั ฒ นาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับ การพั ฒ นาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ตที่มี ต่อบัณ ฑิ ต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
































































9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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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 นิสิต โดย
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 ฤทธิผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมิ นมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก สูตรต่อไป พร้อมกับ รับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 สรุป ผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือ พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญ ญาตรี
และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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
ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติม
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
......................................................
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหก ารศึก ษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 21
แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้ง ที่
9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
สวนงานตามมาตรา 7(3) และสวนงานอื่นที่มีการ
จัดเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
สวนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนาสวนงาน
อื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
4.1 สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เปนผูที่มีสุขภาพรางกายไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา
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4.4 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
ขอ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
5.1 มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา เขาเปนนิสิตเปนคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
หรือที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
5.2 มหาวิท ยาลัย อาจทํา การสอบคัด เลื อ ก หรื อคั ด เลือ กผู ที่ ได รั บ อนุ ป ริ ญญาหรื อ
เทียบเทา หรือผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงือ่ นไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
ขอ 6 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
6.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
รับรอง
6.2 คุณสมบัติของผูขอโอนมาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
6.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 4
6.2.2 ได ศึ ก ษาในสถาบั นการศึ กษาที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บรองมาแล ว ไม น อยกว า 1 ป
การศึกษา
6.3 ผูประสงคที่จะขอโอนมาเปนนิสิตมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติดังนี้
6.3.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิท ยาลัย ไม
นอยกวา 30 วัน กอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา หรือ
6.3.2 ใหสถานศึกษาเดิมจัดสงหนังสือขอโอนยาย ระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
6.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอน โดยผานการพิจารณาจากคณะ
หรือหนวยงาน ที่เทียบเทา
6.5 การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
6.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจ ารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็น ชอบของ
คณะหรือหนวยงานที่เทียบเทา และตองมีจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน 3 ใน 4 ของหลั กสูตรที่
จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามที่กําหนดไว ในประกาศมหาวิทยาลัย
6.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสม จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C
6.5.3 รายวิชาใดที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
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ขอ 7 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
7.1 ผู ที่ สํ าเร็ จก ารศึ กษ าระดั บ ปริ ญ ญาจ าก มหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า หรื อ จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได แตตองเปนผู
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 4
7.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา ตองปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไม
นอยกวา 30 วัน กอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
7.2.2 การรับเขาศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขา โดยผานความเห็นชอบของ
คณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทา
7.3 การเทียบโอนหนวยกิตใหนําขอ 6.5 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 8 การเขาศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ขอ 4 หรือ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 9 การรายงานตัวเปนนิสิต
9.1 ผูที่สอบคัดเลือกได ผูที่ไดรับการคัดเลือก ผูที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาจากสถานศึกษาอื่น
หรือผูที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอ หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะตองรายงานตัวและเตรียม
หลัก ฐานต างๆ ตามที่กํ าหนดไว ในประกาศมหาวิท ยาลัย เพื่ อขึ้ น ทะเบีย นเปน นิ สิต ในวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
9.2 กรณีนิสิตไมรายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์การเขา
เปนนิสิต เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ไป
9.3 มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัส ประจําตัวนิ สิต และอาจารย ที่ปรึก ษา ซึ่ง มี ห นาที่ใ ห
คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา ภายหลังขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิตแลว
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ขอ 10 ระบบการจัดการศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยใหคณะที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใดๆ
ใหการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
10.2 สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบดวยหลายรายวิชา
10.3 มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงการจัดการศึกษาออกเปน
2 แบบ คือ
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10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา เปนการจัดการศึกษาปกติซึ่งเปน ภาค
การศึกษาบังคับมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน ซึ่งเปน
ภาคการศึกษาไมบงั คับ และใชระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชา
ใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามทีก่ ําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห
ตอ ภาคการศึก ษา ทั้ ง นี้ ต องจัด การเรีย นใหมี จํา นวนชั่ วโมงตอ หน วยกิต ตามที่กํ าหนดไว ในภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตองเปดสอนในภาคฤดู
รอน หรือฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปนสวนหนึ่งของภาค
การศึกษาภาคบังคับดวย
10.5 มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนวยกิตใชแสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา
10.6 การคิดหนวยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝก หรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระ
บบทวิภาค
10.7 มหาวิ ทยาลัยอาจกํา หนดเงื่อ นไขที่ ตองผานกอน (Prerequisite) สํ าหรั บการ
ลงทะเบียน บางรายวิชา โดยนิสิตตองมีผลการเรียนของรายวิชาที่ตองผานกอนในระดับ D (หมวดที่ 4
ขอที่ 14.5) ขึ้นไป
10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชากํากับไว
10.9 รหัสรายวิชาประกอบดวย
10.9.1 เลข 3 ลําดับแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
10.9.2 เลขในลําดับที่ 4
แสดงถึง
ระดับชั้นปของการศึกษา
10.9.3 เลขในลําดับที่ 5
แสดงถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา
10.9.4 เลขในลําดับที่ 6
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบงออกไดดังนี้
10.10.1 นิสิตปกติ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ย
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สะสม ตัง้ แต 2.00 ขึ้นไป
นิสิตรอพินิจ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.0
10.11 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึก ษาในระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอ
ปการศึกษา สําหรับผลการศึกษา ภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่
นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียน ยกเวน ผูที่จบการศึกษาภาคฤดูรอน
ขอ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกลุมรายวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษา ในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและ
จิต ใจ มีคุณ ธรรม ตระหนัก ในคุณ คาของศิล ปวัฒนธรรม ทั้ง ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวย
กิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เปนกลุมรายวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานได โดยใหมีหนวยกิตรวม ดังนี้
11.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม
นอยกวา 84 หนวยกิต
11.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม
นอยกวา 114 หนวยกิต
11.1.5 หลัก สูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต
11.1.6 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
11.1.7 หมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหผูเรียนไดขยายความรูทางวิชาการ
ใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดมากยิ่งขึ้น
โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใหใช
เวลาศึกษา อยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12 ป
การศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใหใช
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เวลาศึกษาอยางมาก ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 15 ป
การศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใหใช
เวลาศึกษา อยางมากไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 18
ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 6
ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร ที่เรียน ไมเต็มเวลา
11.6 เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคลองกับหลัก สูตรสาขาวิชาใหอาจารยที่
ปรึกษา และนิสิตทําความเขาใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และใหอาจารยที่ปรึกษาเปน
ผูควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตร สาขาวิชา
หมวดที่ 3
การลงทะเบียนเรียน
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิต สามารถลงทะเบี ยนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม –
ถอนรายวิ ช าผ า นระบบเครื อ ขา ยคอมพิว เตอร ดว ยตนเองตาม วั น เวลา ที่กํ า หนดไว ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัย
12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการขอเพิ่ม
รายวิชาหากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอ เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่กําหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
12.6 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
12.6.1 ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของแตล ะภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
12.6.2 ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียน รายวิชาของแตละภาคการศึกษาได ไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
กรณีนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิต หรือเกินกวา 22 หนวยกิต สําหรับ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามขอ 12.6.1 หรือตองการ
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ลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6 หนวยกิตหรือมากกวา 15 หนวยกิต สําหรับการจัด การศึกษาในระบบ
ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึก ษา ตอปการศึกษา ตามขอ 12.6.2 ใหยื่นคํารองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
12.7 การลงทะเบียนที่ผิด เงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้น เปนโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดย
ความเห็น ชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะตน สัง กัดนิสิต อาจารยผูส อน และคณะหรือหนวยงานที่
เทียบเทาที่รายวิชานั้น สังกัดอยูยินยอม และไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
และนิสิตจะไดรับผลการเรียนเปนอักษร S หรือ U และไมนํามาคิดหนวยกิตสะสม
12.9 ภาคการศึก ษาปกติใด หากนิสิ ต ไมไดล งทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ ก็ต าม นิสิต
จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดี
และจะตองเสียคาธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสติ ภายใน 15 วันนับจากวันเปด
ภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติตามดังกลาวตองพนสภาพการเปนนิสิต
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพนิสิต กลับเขาเปนนิสิตใหม ถามีเหตุผล
อันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนั้น เปนระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเชนนี้ นิสิตจะตอง
ชําระคาธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพัก
การศึกษา มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนิสิต ตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลา 2 ปนับจาก
วันที่นิสิตผูนั้นพนสภาพการเปนนิสิต
12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นัก ศึก ษาระหวางสถาบันอุด มศึก ษา หรือมี
ขอตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอน ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางสวนได หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยชําระคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ 13 การเพิ่มและถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือ
ภายใน 1 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน
13.2 การถอนรายวิชา จะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ 75 ของ
เวลาเรียนของภาคการศึก ษานับตั้ง แตวัน เปด ภาคการศึก ษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
เดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอัก ษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถาถอนรายวิชาหลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิต จะไดรับอักษร
13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมนอยกวา 1 ครั้ง
14.2 นิสิตตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลตามวรรคกอนจะ
ไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U
14.3 มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
รายวิชา ทีก่ ําหนด ใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
14.4 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผล
ดวย อักษร S และ U
14.5 สัญลักษณ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนด ดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
D+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
14.6 ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคาระดับขั้นเปน
4.00
ระดับขั้น
B+
มีคาระดับขั้นเปน
3.50
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
3.00
+
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
2.50
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
2.00
+
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
1.50
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ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
1.00
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน
0
14.7 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา นิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นให
เสร็จสมบูรณได โดยมีหลัก ฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน 4
สั ป ดาห นั บ แต วั น เป ด ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปของการลงทะเบี ย นเรี ย น หากพ น กํ า หนดดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
14.8 อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู และ
ไม มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลภายในภาคการศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย น ทั้ ง นี้ ให ใ ช เ ฉพาะบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไมเกินวัน
สุดทายของการสอบไลประจําภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรค
กอนแลว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
14.9 อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
14.9.1 นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
14.9.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.10 อักษร S U I P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11 การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11.1 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ
รายวิชาที่สอบไดเทานั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ
เฉพาะจํานวนหนวยกิต ครั้งสุดทายที่ประเมินวาสอบไดนําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
14.11.2 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเขารวม
ศึกษา ตามขอ 12.8
14.11.3 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ
คาระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามขอ 14.6 มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาทั้งหมด
ยกเวน ขอ 14.10 ในการนี้ใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวย
กิต และคาระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
14.11.4 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชาหรือยายคณะ ให
นําเอา ผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา
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ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบใหหรือไมก็ตาม รายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวานิสิต
จะไดรับคาระดับขั้นใดจะไมนํามาคํานวณคาระดับขั้น สะสมเฉลี่ย
14.11.5 การคํ า นวณค า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ของนิ สิ ต ที่ โ อนย า ยมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม
ขอ 15 การเรียนซ้ํา
15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดต่ํากวา C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได F นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได U นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
หมวดที่ 5
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 16 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองยื่นใบรายงานคาดวา
จะสําเร็จการศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปด
ภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูต รและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมี
รายวิชาใด ไดรับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใชระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 2 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 3 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
16.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
16.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
16.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
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ไมเต็มเวลา
16.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ หรือประสบการณวิชาชีพ
ตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอยางนอย 1 ปการศึกษา
16.2.3 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00
16.2.4 ไมมีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีที่นิสิตประสงคจะไมขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวใน ขอ 16.2 แลว ตองไมเปน นิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
16.4.1 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง แตถามีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.20 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับสอง
16.4.2 ไมเคยไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U และตองไมลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด
ขอ 17 การอนุมั ติป ริ ญญา สภามหาวิ ทยาลัย จะพิจ ารณาอนุมั ติ ปริ ญญาเมื่ อสิ้ น ทุ ก ภาค
การศึกษา ยกเวนกรณีที่นิสิตไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนด ใหอนุมัติปริญญา
ในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษานั้นๆ
ขอ 18 การใหเหรียญรางวัล แกผูเรียนดี ใหคณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอรับรางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
18.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
18.1.1 เหรียญทองใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรือ
อักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.75
18.1.2 เหรียญเงินใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรือ
อักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.50
18.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป
เหรียญทองแดงใหกับนิสิตที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาค
การศึกษาปกติ ในปการศึกษานั้น ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U ในป
การศึกษานั้น และตองมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป
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หมวดที่ 6
บททั่วไป
ขอ 19 การลา
19.1 การลาปวยและการลากิจ นิสิตผูใดมีกิจจําเปน หรือเจ็บปวย ไมสามารถเขาชั้นเรียน
ในชั่วโมงเรียนไดใหยื่น ใบลา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึก ษา แลวนําไปขอ
อนุญาตจากอาจารยผูสอน
19.2 การลาพักการศึกษา
19.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
19.2.2 นิสิตที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา
และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแลว มีความประสงคจะลาพักการศึกษาใหยื่นใบลา
ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมกับหนัง สือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึง
คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป ทั้งนี้รายวิชาที่ไดลงทะเบียนไปในภาค
การศึกษานั้นใหไดรับอักษร W
19.2.3 นิสิต ที่ล าพัก หรือถูก สั่ง พัก การศึก ษาตลอดหนึ่ง ภาคการศึก ษาปกติ หรือ
มากกวาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา
19.3 การลาออก นิสิตที่ประสงคจะขอลาออกตองยื่นใบลาออกพรอมหนังสือยินยอมจากผูปกครอง
ผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 20 การยายสาขาวิชา
20.1 การยายสาขาวิชาภายในคณะ ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ
20.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้
20.2.1 นิสิตที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไม
นอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ
20.2.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
โดยผาน
การพิจารณาของคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาที่นิสิตสังกัด และจะรับยายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
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20.2.3 การยายสาขาวิชาไปคณะอื ่ น จะต อ งดํา เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ก อ นวั น
ลงทะเบียนเรียน
20.2.4 เมื่อนิสิตไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณหาคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมได
ขอ 21 การพนสภาพนิสิต
นิสิตจะพนสภาพนิสิตดวยเหตุดังตอไปนี้
21.1
ตาย
21.2
ลาออก
21.3
โอนไปเปนนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
21.4
ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนิสิตขอหนึ่งขอใดตามที่กําหนดไวในขอ 4
21.5
ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ 12
21.6
มีความประพฤติไมสมควรเปนนิสิต หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อม
เสียแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
21.7
เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแลวยังไมสําเร็จการศึกษา
21.8
มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไมถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไมถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึก ษาปกติขึ้น ไป/หรือครบหกภาคการศึกษา
ปกติขึ้นไป สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75
ขอ 22 การประกันคุณ ภาพหลักสูตร ใหทุก หลัก สูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 23 การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตร อยางตอเนื่อง ทุก 5 ป
ขอ 24 ใหอธิก ารบดีรัก ษาการใหเปน ไปตามขอบัง คับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 10.11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“10.11 การจํ าแนกสภาพนิ สิ ต จะกระทํ าเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาของการศึ กษาในระบบทวิ ภาค
แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา”
ขอ 4 ใหยกเลิกขอความในขอ 21.8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“21.8 นิสิตที่มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแลวครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 3 ภาคการศึกษาปกติ สําหรั บ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแลวครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 6 ภาคการศึ กษาปกติ สําหรั บ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแลวครบ 4 ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ ขึ้นไป
สําหรับการจัดการศึก ษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยัง มีคาระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไมถึง 1.75“
ทั้ง นี้ “กรณีนิ สิต มีผ ลการศึ กษาอยูใ นเกณฑ พน สภาพในภาคการศึ กษาปลาย และได ล งทะเบียนในภาค
การศึกษาฤดูรอน ใหนับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นดวย”
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

125
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑมาตรฐานของ
สกอ.
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาแกน
2.3 กลุมวิชาเอก
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
2.3.2 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาการฝกงาน/
สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หนวยกิต) ไมนอย
กวา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30

21
9

30

94

94

33
55
31
24
6

33
55
34
21
6

6
130

6
130

126
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ปดรายวิชา
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001101 การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
3(2-2-5)
Ready English
เปดรายวิชาใหม
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
3(2-2-5)
Step UP English
กลุมวิชาสังคมศึกษา
3 หนวยกิต
ปดกลุมวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
ปดรายวิชา
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต บังคับเลือก
1 หนวยกิต
ปดกลุมพลานามัย
004150 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ปดรายวิชา
004154 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
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004158

ซอฟทบอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2Basketball
1)
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการตอสูป องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุมวิชาบูรณาการ
8 หนวยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3
Life Skills

ปดรายวิชา

กลุมวิชาบูรณาการ

18 หนวยกิต

ปดรายวิชา

002201 พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุมวิชามนุษยศาสตร
002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research

เปดรายวิชาใหม

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(3-2-5)
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5
Socialized Personality
ปดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปดรายวิชา
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002122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุมวิชาสังคมศาสตร
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุมวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต
1.กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - หนวยกิต
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - หนวยกิต
2. กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต
2. กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต
100001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6) 100001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา
ความหมาย และลั ก ษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย
วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลําดั บ
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และ
ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย แนวคิ ด ต า ง ๆ ในทางกฎหมาย
ลํ า ดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย แนวคิ ด ต า ง ๆ ในทาง
สิทธิ และการกระทํ า การจัด ทํา กฎหมายลายลั กษณ
กฎหมาย สิทธิและการกระทํา การจัดทํากฎหมาย
อั ก ษร สาระสํ า คั ญ ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ลายลั ก ษณ อั ก ษร สาระสํ า คั ญ ของกฎหมาย
กฎหมายปกครอง สาระสําคัญของกฎหมายแพงและ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระสําคั ญ
พาณิชย กระบวนการยุติธรรมทางแพง สาระสําคั ญ
ของกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย กระบวนการ
ของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ยุติธรรมทางแพง สาระสําคัญของกฎหมายอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา กฎหมายที่
Meaning and general aspects of laws, source,
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
evolution and legal system, types and hierarchy of
Meaning and general aspects of laws,
laws, legal concepts, rights and legal action,
source, evolution and legal system, types and
legislation, important context of constitution law,
hierarchy of laws, legal concepts, rights and
admininistrative law, criminal law, criminal justice,
legal action, legislation, important context of
related laws of everyday life
constitution law, admininistrative law, criminal
law, criminal justice, related laws of everyday
life
126100

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ การกําหนดราคาโดย
อุ ป สงค อุ ป ทาน ความยึ ด หยุ น ของอุ ป สงค แ ละ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายไดประชาชาติ
การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง เงินเฟอ เงินฝด และการคาระหวางประเทศ
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

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ค วาม ห ม ายแล ะค วาม สํ า คั ญ ข องวิ ช า
เศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ การกําหนดราคา
โดยอุ ป สงค อุ ป ทาน ความยึ ด หยุ น ของอุ ป สงค
และอุ ป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต ต น ทุ น
รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิ น นโยบายการคลัง เงิน เฟอ เงิ นฝ ด และ
การคาระหวางประเทศ
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

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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191100

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขั้น
พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Humanities and Social
Sciences
ความหมาย ขอบเขตและความสํ า คั ญ ของ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร พั ฒ นาการของ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ความแตกตางและ
คลา ยคลึ งของสาขาวิช าตา ง ๆ ทางมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดแก ปรัชญา ประวัติศาสตร สื่อ
ศิล ปะ รั ฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร จิต วิท ยา สัง คม
วิทยาและมานุษยวิทยา องคความรูทางสังคมและ
วัฒนธรรมและการประยุ กตใชเ พื่อทํา ความเขาใจ
สังคม
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

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม

คงเดิม

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงเน น ใช
ทักษะการฟ ง พูด อา น และเขีย น โดยเพิ่ มหัวขอและ
ประเด็ นการพู ด และการเขี ย นที่ มี ความเกี่ ยวข องกั บ
ศาสตร ที่ นิ สิ ต กํ า ลั ง ศึ ก ษาให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
คําศัพท
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเนนใช
ทัก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ยน โดยเพิ่ ม หั ว ข อ
และประเด็ น การพู ด และการ เขี ย นที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข อ งกั บศาสตร ที่ นิ สิต กํ า ลั ง ศึ ก ษาให มี ค วาม
สอดคลองกับคําศัพท
English in more specific contexts focusing
on listening, speaking, reading, and writing skills
with additions of various speaking and writing
topics

147110

รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสําคัญของวิชารัฐศาสตร สาขา
ของวิชารัฐศาสตร แนวคิดพื้นฐานทางดานรัฐศาสตร
การเมื อ ง อํ า นาจ รัฐ รั ฐ บาล ระบอบการปกครอง
ปรัชญา และอุดมการณทางการเมือง พื้นฐาน การ

192101

รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Introduction to Political Science
ที่ ม าและความสํ า คั ญ ของวิ ช ารั ฐ ศาสตร
สาขาของวิช ารัฐ ศาสตร แนวคิ ดพื้น ฐานทางดา น
รัฐ ศาสตร การเมือ ง อํ า นาจ รัฐ รัฐ บาล ระบอบ
การปกครอง ปรัชญา และอุดมการณทางการเมือง
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คนควาและวิธีการหาความรูทางดานรัฐศาสตร
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

147121

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)
Introduction to Sociology and Anthropology
พื้นฐานความคิดที่เกี่ยวของกับมนุษยและสังคม
ของมนุ ษ ย วิ วั ฒ นาการทางกายภาพของมนุ ษ ย
รูปแบบทางสังคมของมนุษย รูปแบบความสัมพันธของ
มนุ ษ ย ต ามแนวทางศึ ก ษาหลั ก ต า ง ๆ คื อ แนว
โครงสรางนิยม ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ
Basis concepts about human and human
society, physical evolution of human, human society
form, explanation on human relation by the various
approaches: structuralism, symbolic interaction

147270

ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของความสัมพันธ
ระหว า งประเทศ แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐานใ น
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ประเด็ น
ปญ หาต า ง ๆ ในความสั ม พั น ธ ระหว า งประเทศ ตั ว
แสดงในเวที ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ความ
มั่นคงระหวางประเทศ ความรวมมือและความขัดแยง
การทูต นโยบายตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
และกฎหมายระหว า งประเทศ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ระหว า งประเทศ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การเมื อ งเรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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

สาระที่
ปรับปรุง

พื้นฐาน การคนควาและวิธีการหาความรูทางดาน
รัฐศาสตร
Roots and importance of political science,
substantive subfields of political science, basic
thought and notions of political science: politics,
power, state, government, regime, political
philosophy and ideology, basic research method
and ways to gain knowledge in political science
ปดรายวิชา

192103

ปรับรหัสวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ความสัม พันธ ระหวางประเทศ แนวคิด และทฤษฎี
พื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ
ประเด็ น ป ญ หาต า ง ๆ ในความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศ ตั ว แสดงในเวที ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศ ความมั่นคงระหวางประเทศ ความรวมมือ
และความขั ด แย ง การทู ต นโยบายต า งประเทศ
องค ก ารระหว า งประเทศและกฎหมายระหว า ง
ประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ สิทธิ
มนุ ษ ยชน การเมื อ งเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มระหว า ง
ประเทศ
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
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สาระที่
ปรับปรุง

political economy, human rights, international
environmental politics

policy, international organizations and law,
international political economy, human rights,
international environmental politics

147200

ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6) 192201
Political Philosophy
วิธี ก ารในการเรี ยนปรั ช ญาการเมื อง ปรั ช ญา
ทางการเมื องของนัก ปรั ชญาการเมือ งที่ สํา คัญ คื อ
เพลโต อริสโตเติล เซโนแห งไซทิอุ ม เซนทอ อกั สติ น
แมคคิ ล เวลลี ลอค รุ ส โซ สจ ว ต มิ ล ล การหา
ความหมายของคํ า สํ า คั ญ ทางการเมื อ ง คื อ ความ
ยุติธรรม อํานาจ การเมือง ความชอบธรรม เสรีภาพ
Studied 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

ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ
Political Philosophy
แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา คําอธิบาย
รายวิชา
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สําคัญ คือ
เพลโต อริสโตเติล เซโนแหงไซทิอุม เซนทออกัสติน
แมคคิ ล เวลลี ลอค รุ ส โซ สจ ว ต มิ ล ล การหา
ความหมายของคําสําคัญทางการเมือง คือ ความ
ยุ ติ ธ รรม อํ า นาจ 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

147311

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
เปรี ย บเที ย บ แขนงสาขาวิ ช าของการปกครอง
เปรียบเทียบ วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
ประเด็ น ที่ เ ลื อ ก ระบบการเมื อ ง รู ป แบบของรั ฐ
รูป แบบของอํ า นาจ 3 ฝ า ย คื อ นิ ติ บั ญ ญั ติ บริ ห าร
ตุลาการ พฤติ กรรมทางการเมือง การนําเอาความรู
ดัง กลา วมาทํ า ความเข า ใจและเปรี ยบการเมื องการ
ปกครองของประเทศตาง 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

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
เปรี ย บเที ย บ แขนงสาขาวิ ช าของการปกครอง
เปรี ย บเที ย บ วิ ธี ก ารเชิ ง เปรี ย บเที ย บ การ
เปรี ย บเที ย บประเด็ น ที่ เ ลื อ ก ระบบการเมื อ ง
รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอํานาจ 3 ฝาย คือ นิ ติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง
การนํา เอาความรู ดั ง กล า วมาทํ าความเข า ใจและ
เปรียบการเมืองการปกครองของประเทศตาง 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

192301
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147310

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบี ย บวิ ธี ใ นการหาความรู ท างรั ฐ ศาสตร ที่
เชื่ อ ถื อ ได แ ละถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ ได แ ก การ
กํา หนดคํ าถามในการวิจั ย การทบทวนวรรณกรรม
การออกแบบการวิจั ย การกําหนดกลุม ตัวอย างและ
การสุม การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย
Research methodology in political science:
problem identification, literature review, research
design, sample identification and sampling
techniques, research instrument formulation, data
collection, research report

192302

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบีย บวิธีใ นการหาความรูทางรัฐศาสตร ที่
เชื่อถือไดและถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การ
กําหนดคําถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การออกแบบการวิ จั ย การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า ง
และการสุ ม การสร า งเครื่ อ งมื อ การเก็ บ ข อ มู ล
การเขียนรายงานการวิจัย
Research methodology in political science:
problem identification, literature review, research
design, sample identification and sampling
techniques, research instrument formulation,
data collection, research report

161131

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและ
การรูจักตนเอง อารมณและความรูสึก พฤติกรรมและ
เจตคติ อิท ธิพลทางสั งคมและการจูง ใจ การทํ าตาม
ความเอื้อเฟอและการชวยเหลือผูอื่น อคติและการกีด
กัน อิ ทธิ พ ลของกลุ ม ความขั ด แย งและวิ ธีก ารสร า ง
สั น ติ ภ าพ สถาบั น ทางสั ง คม ความก า วร า วและ
พฤติกรรมตอตานสังคม การรับรูท างสังคมและการ
สื่อความหมาย สังคมประกิตและปทัสถานทางสังคม
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 norms

161131

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู พื้น ฐานเกี่ ยวกั บจิ ตวิ ท ยาสัง คม ตัว ตน
และการรู จั ก ตนเอง อารมณ แ ละความ รู สึ ก
พฤติก รรมและเจตคติ อิทธิ พลทางสัง คมและการ
จูงใจ การทําตาม ความเอื้อเฟอและการชวยเหลือ
ผูอื่น อคติแ ละการกีด กัน อิ ทธิพ ลของกลุม ความ
ขัดแยงและวิธีการสรางสันติภาพ สถาบันทางสังคม
ความกาวราวและพฤติกรรมตอตานสังคม การรับรู
ทางสั ง คมและการสื่ อ ความหมาย สั ง คมประกิ ต
และปทัสถานทางสังคม
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
norms

147250

รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึ กษา และวิวัฒ นาการของรัฐประศาสนศาสตร
สภาพแวดล อ มของการบริ ห ารรั ฐกิ จ กระบวนการ
บริหาร ความสัมพันธระหวางระบบการบริหาร ระบบ

193101

รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร
สภาพแวดลอมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการ
บริ ห าร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบบการบริ ห าร

คงเดิม
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การเมื อ ง และระบบสั ง ค ม โ ดยเน น คุ ณ ธร ร ม
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

สาระที่
ปรับปรุง

ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเนนคุณธรรม
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

3.กลุมวิชาเอก 55 หนวยกิต
3. กลุมวิชาเอก 55 หนวยกิต
กลุมวิชาเอกบังคับ 31 หนวยกิต
กลุม วิชาเอกบังคับ 34 หนวยกิต
147130 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
192111 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Thai Politics and Government
Thai Politics and Government
ประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งของไทย บทบาททาง
ประวัติศาสตรการเมืองของไทย บทบาททาง
การเมื อ งของตั ว แสดงและสถาบั น ทางการเมื อ งที่
การเมือ งของตั วแสดงและสถาบัน ทางการเมื องที่
สําคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมือง
สํ า คั ญ ของไทย ความคิ ด และวั ฒ นธรรมทาง
ที่ดํารงอยูในสังคมไทย การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา
การเมืองที่ดํารงอยูในสังคมไทย การเชื่อมโยงกับ
ความสั ม พั น ธ แ บบอุ ป ถั ม ภ การแบ ง ชนชนชั้ น ทาง
พุทธศาสนา ความสัมพันธแบบอุปถัมภ การแบงชน
สังคมแบบไพร-เจานาย
ชนชั้นทางสังคมแบบไพร-เจานาย
History of Thai politics, roles of important
History of Thai politics, roles of important
actors and institutions of Thai politics, political
actors and institutions of Thai politics, political
thoughts and cultural roots in Thai society,
thoughts and cultural roots in Thai society,
relationship between politics and Buddhism,
relationship between politics and Buddhism,
patronage-client relationship, and lord-subject class
patronage-client relationship, and lord-subject
stratification
class stratification
192211

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) รายวิชาที่
ยายมาจาก
Constitution and Political Institution
พัฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎีเ กี่ย วกั บการ กลุมวิชาเอก
เลือก
สถาปนารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย การแบงแยก
อํา นาจ และแนวทางการศึ ก ษาสถาบั น การเมื อ ง การเมือง
ใหม ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบัน การปกครอง
การเมื อ ง ปร ากฏการณ แ ละป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น การเมื อ งใน
ปจจุบัน
Development, concepts and theories of
establishment of constitution, sovereignty,
separation of power, approach of NeoInstitutional theory, relationship between
constitution and political institution, current
phenomena and problems related to constitution
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สาระที่
ปรับปรุง

and political institution
192212

ความสัมพันธไทยกับตางประเทศ 3(3-0-6)
Thai Foreign Relations
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ ต า งประเทศ
ความสัม พันธ ระหวา งไทยกับ ประเทศมหาอํา นาจ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ องค ก ารระหว า ง
ป ร ะ เ ท ศ ที่ สํ า คั ญ บ ท บ า ท ข อ ง ไ ท ย ใ น เ ว ที
ความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัยในการดําเนิน
นโยบายต า งปร ะเทศ ของไทยใ นสมั ย ต า ง ๆ
ผลกระทบของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ
ต า ง ป ร ะเ ท ศ ที่ มี ต อ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ น ว โ น ม
ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศในอนาคต
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

รายวิชาใหม

192213

รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
State, Society and Public Policy
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฏีพื้ น ฐานของ
ค ว าม สั ม พั น ธ ร ะ หว า งรั ฐแ ล ะสั ง ค ม ก า ร
เปรียบเทียบกระบวนการสรางและการใชนโยบาย
สาธารณะในร ะบอบการปกค รองและระบบ
การเมื อ งต า ง ๆ ตั ว แสดงสํ า คั ญ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนในการกําหนดและการนํานโยบายสาธารณะ
ไปใช ใ นสั ง คม พั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ
ระหว า งนโยบายสาธารณะด า นต า ง ๆ กั บ สั ง คม
ตามแต ล ะช ว งเวลา แนวโน ม ของรู ป แบบและ
ประเด็นนโยบายสาธารณะในอนาคต
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

รายวิชาใหม
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societies in each period, trend of forms and
issues of public policies in future
192214

ความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
International Relations of Southeast Asia
พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือและ
ความขัด แย ง ที่เ กิ ด ขึ้ นระหวา งประเทศในภู มิ ภ าค
บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่มีตอ
ภูมิภ าค ปฏิ สัม พันธ ของตัว แสดงในภู มิภาคกั บตั ว
แสดงที่ สํ า คั ญ อื่ น ๆ นอกภู มิ ภ าค และประเด็ น
ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
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

รายวิชาใหม

192311

ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของภาคเหนือตอนบน
3(3-0-6)
History, Economy, Politics and Society of
Upper Northern Thailand
ปร ะวั ติ ศ าสตร เหตุ ก าร ณ ท างการ เมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมที่สําคัญทั้งในอดีตและปจจุบัน
ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย: เชี ย งใหม
เชี ย งราย ลํ า พู น ลํ า ปาง พะเยา น า น แพร
แมฮองสอนและพื้นที่ ใกลเคียง การวิเคราะห การ
ทํ า ค วามเข า ใ จ และการ สร า งคํ า อธิ บ ายต อ
ประวัติศาสตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาคเหนือตอนบน
Significant historical, political, economic and
social events in past and present of upper
Northern Thailand’s provinces: Chiang Mai,
Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Phayao, Nan,
Phrae, Maehongson and nearby area, analysis,
examination and explanation of political,
economic and social history of upper Northern
Thailand

รายวิชาใหม
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147220

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสัมพันธของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดย
เน น ที่ ป ร ะเทศ ไ ทย เ นื้ อ หาข องรั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สังคม ที่มาของกฎหมายปกครอง ขอกฎหมายสําคัญ
ที่มีประโยชนสําหรับนักรัฐศาสตร
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

192312

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสัม พัน ธของรั ฐธรรมนูญกั บการเมือ ง
โดยเน น ที่ ป ระเทศไทย เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ
สั ง คม ที่ ม าของกฎหมายปกครอง ข อ กฎหมาย
สําคัญที่มีประโยชนสําหรับนักรัฐศาสตร
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

147271

การเมืองระหวางประเทศรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary International Politics
เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ๆ ในโลกที่ มี ผ ลกระทบต อ
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจในวงการเมื อ งระหว า ง
ประเทศ ตั้งแตส มัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสมั ย
ป จ จุ บั น สงครามเย็ น สงครามเกาหลี สงคราม
เวียดนาม ความขัดแยงระหวางจีนกับโซเวียต ปญหา
การลดกํ า ลั ง อาวุ ธ การผ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด
ความขั ดแยง ในตะวัน ออกกลาง การสิ้ นสุ ดสงคราม
เย็น
Significant phenomena affecting power
relations in international politics since World War II
to nowadays: Cold War, Korean War, Vietnam War,
Sino–Soviet conflict, disarmament problem, détente,
conflict in the Middle East, end of Cold War

192313

การเมืองระหวางประเทศรวมสมัย 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ
Contemporary International Politics
ประเด็น สํ า คัญ ต า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นในการเมื อ ง คําอธิบาย
รายวิชา
ระหว า งประเทศร ว มสมั ย และส ง ผลกระทบต อ
ระบบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศในป จ จุ บั น
โลกาภิ วั ต น ความมั่ น คง ชาติ นิ ย ม การแข ง ขั น
ระหว า งประเทศมหาอํ า นาจ ความขั ด แย ง ใน
ตะวั นออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงคราม
ระหวางประเทศ การแพรขยายของอาวุธนิวเคลียร
การกอการราย 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

147330

การปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค และ
ความสํ า คั ญ ของการปกครองท อ งถิ่ น วิ วั ฒ นาการ
รูปแบบการปกครองทองถิ่น การพัฒนาการเมืองโดย
กระบวนการปกครองทองถิ่น ความสัม พันธร ะหวา ง
หน ว ยงานการปกครองท อ งถิ่ น ต า งระดั บ ป ญ หา
อุป สรรค และแนวโน มของการพั ฒ นาการปกครอง

192314

การปกครองทองถิ่น
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Local Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค และ
ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น วิวัฒนาการ
รูปแบบการปกครองท องถิ่น การพั ฒนาการเมือ ง
โดยกระบวนการปกครองท อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ
ระหว า งหนว ยงานการปกครองทอ งถิ่น ตา งระดั บ
ปญหา อุปสรรค และแนวโนมของการพัฒนาการ
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ทองถิ่นไทย
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปกครองทองถิ่นไทย
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

147371

เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งเศรษฐกิ จ กั บ การเมื อ งใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวทางการศึกษาและ
ทฤษฎี ร ะบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว า งประเทศ
ป ญ หาในระดั บ โลกและระดั บ ภู มิ ภ าค สถาบั น ทาง
เศรษฐกิ จ ตัวแสดงที่เ ปนรัฐและไมใช รัฐในเศรษฐกิ จ
การเมืองระหวางประเทศ
Interplay between economy and politics in
international relations, major approaches and
theories of international political-economic system,
global and regional problems, economic institutions,
state and non-state actors in international political
economy

192315

เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ
International Political Economy
ปฏิสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมืองใน คําอธิบาย
รายวิชา
ความสัม พันธ ระหวางประเทศ แนวคิด และทฤษฎี
พัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ การเมื องระหว า ง
ประเทศ ตั วแสดง กิ จ กรรมต าง ๆ ความร ว มมื อ
และความขั ด แย ง ในเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว า ง
ประเทศ
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

147410

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝกใหเลือกประเด็ นในการศึกษา รวบรวม
ขอมูล คัดกรองขอมูล เรียบเรียงประเด็น และนําเสนอ
ประเด็นทางรัฐศาสตรได สามารถตอบโต ถกเถียงใน
วงเสวนาไดอยางมีเหตุมีผล
Selecting issues for studying, gathering data,
filtering data arrangement, making a presentation,
defending and debating in discuss place rationally

192411

สัมมนา
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา
Seminar
การ ฝ ก ใ ห เ ลื อกปร ะเด็ น ใ นการ ศึ ก ษ า
รวบรวมขอมู ล คัดกรองข อมูล เรียบเรียงประเด็ น
และนําเสนอประเด็นทางรัฐศาสตรได สามารถตอบ
โต ถกเถียงในวงเสวนาไดอยางมีเหตุมีผล
Selecting issues for studying, gathering
data, filtering data arrangement, making a
presentation, defending and debating in discuss
place rationally

193407

การบริหารงานภาครัฐไทย
3(2-2-5)
Thai Public Administration
วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การ
จํา แนกประเภทหนว ยงานของรั ฐ ลั กษณะสํ า คั ญ
ของการบริ ห ารงานภาครั ฐ ไทยในป จ จุ บั น และ
ทิศทางแนวโนมในอนาคต

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

Evolution of Thai Public Administration, public
sector classification, significant characteristic of
Thai Public Administration in present, direction
and tendency in the future
147240

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฏี แ น ว คิ ด ลั ก ษ ณ ะ
สาระสําคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธี
ในการกําหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปจจัย
แวดลอมที่มีตอนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหและ
ประเมิ น ผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลั ก การ
วางแผนนโยบาย และการบริ หารโครงการเบื้ องต น
เพื่อการพั ฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมอยา ง
เปนระบบ
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

ยายไปอยูใน
กลุมวิชาเอก
เลือกรัฐ
ประศาสน
ศาสตร
พรอมทั้ง
ปรับชื่อและ
รหัสวิชา

147331

การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast Asia
ประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งการปกครองของ
ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต การไดรับ
อิท ธิ พ ลทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จจากภู มิภ าคอื่ น
การตกอยู ใ นการครอบงํ า ของมหาอํ า นาจตะวั น ตก
สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเปนหนึ่งในภูมิภาค
สําคัญในยุคโลกาภิวัฒน
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

ปดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ยายไปอยูใน
กลุมวิชาเอก
เลือกรัฐ
ประศาสน
ศาสตร
พรอมทั้ง
ปรับชื่อและ
รหัสวิชา

147350

องคการและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Organization and Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค ก าร ตั้ ง แต
โครงสร า ง พฤติ ก รรม กระบวนการสิ่ ง แวดล อ ม
เป า หมาย การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงองค ก าร การ
จัดการสาธารณะ
Theories and concepts on organizations,
setting up structure, behavior, environmental
process, targets, organization adjustment, public
management

147370

ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6)
Theories of International Relations
ทฤษฎีทางความสัมพันธระหวางประเทศ กําเนิด
พั ฒ นาการ และข อ โต แ ย ง ในทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ
ระหว า งประเทศ การประเมิน ทฤษฎีกั บบริ บทในยุ ค
สมั ย ป จ จุ บั น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น สํ า คั ญ ใน
การเมื อ งโลก คื อ โลกาภิ วั ฒ น โลกาภิ บ าล ความ
มั่นคง 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

ยายไปอยูใน
กลุมวิชาเอก
เลือก
ความสัม
พันธระหวาง
ประเทศ
พรอมทั้ง
ปรับรหัสวิชา

147450

การบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Administration
การแบ ง ส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ
อํ า นาจหน า ที่ การดํ า เนิ น การตามกฎหมายและ
นโยบายของรัฐ กฎหมายที่เกีย่ วของกับระเบียบปฏิบัติ
ราชการแผน ดิน หลัก การปฏิบั ติงานภาครัฐ เพื่อ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Division of government service’s duties and
government sectors, authorities, law and state’s
policy-complying, laws relating to government
service’s procedures and administration unit,
government service’s working procedures ensuring
the most efficient and effective results

ปดรายวิชา
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กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
นิสิตสาขาวิช ารัฐศาสตรต องเลือกศึก ษาวิชาเอกเลือกเพียง 1
กลุ ม จากจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4 กลุ ม ได แ ก กลุ ม วิ ช าการเมื อ งการ
ปกครอง กลุม วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร กลุ ม วิ ช าความสั ม พั น ธ
ระหว า งประเทศ และกลุ ม วิ ช าภาษาและรั ฐ ศาสตร โดยนิ สิ ต
สามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเปนจํานวนไมนอย
กวา 24 หนวยกิต หรือนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมใดกลุม
หนึ่ง ไดแก กลุมวิชาการเมืองการปกครอง กลุมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร และกลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวนไมนอย
กวา 15 หนวยกิต และนิสิตสามารถเลือกศึกษาในกลุมวิชาที่นิสิต
เลือ กเรี ยนเพิ่มไดโดยคละกับ กลุม วิชาที่เหลือรวมกั นแล วไม นอ ย
กวา 24 หนวยกิต ตามรายละเอียดดังนี้

สาระที่
ปรับปรุง
ตัดทางเลือก
กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้ จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ที่สองออก
กลุม ไดแก 1. กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุมวิชาการ
ปกครองและบริ ห ารงานท อ งถิ่ น 3. กลุ ม วิ ช าความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ และ 4. กลุมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดย
นิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเปนจํานวนไม
นอยกวา 21 หนวยกิต ตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. กลุมวิชาการเมืองการปกครอง
1. กลุมวิชาการเมืองการปกครอง
100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6) 100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
Criminal Law for Political Scientist
บทนิ ย ามในประมวลกฎหมายอาญา การใช
บทนิย ามในประมวลกฎหมายอาญา การใช
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัยความรับ
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัยความ
ผิด ในทางอาญา ตั ว การและผู ส นั บ สนุ น อายุ ค วาม
รั บ ผิ ด ในทางอาญา ตั ว การและผู ส นั บ สนุ น อายุ
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับ
ความ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ความผิด
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห ง ราชอาณาจั ก ร การ
ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและการแปลง
ปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การ
เอกสาร ชีวิตและรางกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และ
ปลอมและการแปลงเอกสาร ชี วิ ต และร า งกาย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย
Definition in the Penal Code, application of
Definition in the Penal Code, application of
criminal law, punishments and measure of safety,
criminal law, punishments and measure of
principals and supporters, provisions of petty
safety, principals and supporters, provisions of
offences, provisions of security of the kingdom,
petty offences, provisions of security of the
administration, religions, peace, documents,
kingdom, administration, religions, peace,
sexuality, life and body, freedom and reputation,
documents, sexuality, life and body, freedom
property
and reputation, property
100003

กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ
นักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพ ง และกฎหมาย
พาณิ ช ย ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
ตั้งแต บรรพ 1-6 วาดวย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย นิติ
กรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย ค้ําประกัน จํานอง
จํานํา ประกันภัย ตั๋วเงิน หุนสวนและบริษัท ครอบครัว

100003

กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ
นักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
หลักพื้นฐานของกฎหมายแพงและกฎหมาย
พาณิช ย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
ตั้งแต บรรพ 1-6 วาดวย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย
นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรั พย ค้ํา ประกั น
จํานอง จํานํา ประกันภัย ตั๋วเงิน หุนสวนและบริษัท

คงเดิม

คงเดิม
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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

สาระที่
ปรับปรุง

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

147300

จริยธรรมและความเปนธรรม
ทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณ ธรรมและความเป น ธรรมทางสั งคมทั้ ง ใน
ฐานะองค ค วามรูแ ละคุ ณสมบัติ ที่ นัก รัฐ ศาสตรพึ ง มี
ปรัชญาดานจริยธรรม ความเปนธรรมทางสังคม สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน
และอํานาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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

ปรับรหัสวิชา
จริยธรรมและความเปนธรรม
ทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเปนธรรมทางสังคมทั้งใน
ฐานะองคความรูและคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตรพึงมี
ปรัช ญาดา นจริย ธรรม ความเป นธรรมทางสั งคม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความเสมอภาค การกระจาย
ผลประโยชนและอํานาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
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

147301

ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนักคิด
คนสํ า คั ญ ทั้ ง ตะวั น ตกและตะวั น ออกตั้ ง แต ยุ ค กรี ก
จนถึงป จจุบัน เปลโต อาริ สโตเติ้ ล เซนตออกั สติน นิ
โคโล มักเคียเวลี ญอง โบดิน จอหน ล็อก ญอง ญาค
รุสโซ ฟรีดริก นิชเช คารล มารกซ วลาดิเมีย เลนิน ลี
ออน ทรอสกี พระพุทธเจา มหาตะมะ คานธี เหมาเจอ
ตง และอิ ท ธิ พ ลของนั ก คิ ด เหล า นี้ ต อ ความคิ ด ทาง
การเมืองโดยรวมของโลก
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

ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ
History of Political Thoughts
วิ ธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ค วามคิ ด ทาง คําอธิบาย
รายวิชา
การเมือง ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของ
นักคิดคนสําคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแตยุค
กรีกจนถึงปจจุบัน เปลโต อาริสโตเติ้ล เซนตออกัส
ติ น นิ โ คโล มั ก เคี ย เวลี ญอง โบดิ น จอห น ล็ อ ก
ญอง ญาค รุ ส โซ ฟรี ด ริ ก นิ ช เช คาร ล มาร ก ซ
วลาดิเมีย เลนิน ลีออน ทรอสกี พระพุทธเจา มหา
ตะมะ คานธี เหมาเจ อ ตง และอิท ธิพ ลของนัก คิ ด
เหลานี้ตอความคิดทางการเมืองโดยรวมของโลก
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
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สาระที่
ปรับปรุง

Zedong, and influence of these thinkers on
world’s political ideas
147302

ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ป ญ หาความรุ น แรงทางการเมื อ งในทางตรง
ความรุนแรงเชิงโครงสราง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ
และความรุน แรงเชิงวัฒ นธรรม การคิ ดคนและการ
นําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางการเมืองโดยใชความ
ไมรุนแรงเปนหลัก ตําราวิชาการทางการเมืองแบบไม
ใชค วามรุนแรง ชีวประวั ติบุค คลที่ ใชค วามไมรุ นแรง
เปนเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณที่คูตอสูทางการ
เมืองใชความไมรุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุน
การใชความไมรุ นแรง แนวความคิดทางจริย ธรรมที่
สนับสนุนการใชความไมรุนแรง
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 nonviolent movements, non-violent disputes between
political rivals, theoretical restriction supporting nonviolent movements, ethical concepts buttressing
non-violence

192323

ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Violence and Nonviolence
ปญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง
ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร า ง ความรุ น แรงเชิ ง
สัญลักษณ และความรุน แรงเชิงวั ฒนธรรม การ
คิดคนและการนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางการ
เมืองโดยใชความไมรุนแรงเปนหลัก ตําราวิชาการ
ทางการเมื อ งแบบไม ใ ช ค วามรุ น แรง ชี ว ประวั ติ
บุ ค คลที่ ใ ช ค วามไม รุ น แรงเป น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมือง เหตุการณที่คูตอสูทางการเมืองใชความ
ไมรุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใชความ
ไมรุ นแรง แนวความคิ ดทางจริ ยธรรมที่ส นับ สนุ น
การใชความไมรุนแรง
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

147303

แนวคิดมารกซิสมและหลังมารกซิสม 3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมาร ก และลั ท ธิ ม าร ก ซ
ความคิ ดวั ต ถุ นิ ย มวิ ภ าษวิ ธีแ ละประวั ติ ศ าสตร การ
วิเ คราะหแ ละการวิพ ากษร ะบบทุ นนิ ย มผา นแนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ วิ ถีก ารผลิ ต การขู ด รี ดมู ล ค า ส ว นเกิ น การ
สะสมทุน การสรางเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิต
ซ้ํา ของแรงงาน การตอ สู ทางชนชั้ น บทบาทของรั ฐ
และอุดมการณทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบได
อาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีตอนักคิดอื่น เลนิน สตา
ลิน ทรอสกี้ เหมา กรั ม ชี่ อั ล ธูแ ซร ออสโตร-มาร ก
ซิสม และสํานักวิพากษ
Basic ideas of Marx and Marxism, thought of
dialectic and historical materialism, analysis and

192324

แนวคิดมารกซิสมและหลังมารกซิสม 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมาร ก และลั ท ธิ ม าร ก ซ
ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร การ
วิเคราะหและการวิพากษระบบทุนนิยมผานแนวคิด
เกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลคาสวนเกิน การ
สะสมทุน การสรางเทคโนโลยีในการผลิตและการ
ผลิต ซ้ํา ของแรงงาน การต อสู ทางชนชั้น บทบาท
ของรั ฐ และอุ ด มการณ ทุ น นิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของ
ความคิด แบบไดอาเล็ คติค และคติวั ตถุนิ ยมที่ มีต อ
นักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธู
แซร ออสโตร-มารกซิสม และสํานักวิพากษ
Basic ideas of Marx and Marxism, thought
of dialectic and historical materialism, analysis

144
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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
147312

พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Party Interest Group and Election
ความหม าย แนวคิ ด ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ
พฤติกรรมของกลุมผลประโยชน พรรคการเมืองและ
การเลื อ กตั้ ง ความสั ม พั น ธ ข องกลุ ม ผลประโยชน
พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ตอกระบวนการทาง
การเมื อ งและสถาบั น การเมื อ งเพื่ อ การพั ฒ นา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Meaning, concepts, theories, evolution, and
behavior of interest groups, political parties and
elections, relationships of interest groups, political
parties, and elections to political process and
political institutions for political development in
democratic system

147320

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3(2-2-5)
Human Rights in Thai Society
ความหมาย แนวคิด กํ า เนิด และวิวั ฒ นาการ
ของสิทธิ มนุษ ยชนโดยทั่ว ไป กํา เนิด สิท ธิมนุ ษยชนใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ญ ห า สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ใ น ไ ท ย
ความสัมพันธของสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายไทยและ
รัฐ การพิทักษสิทธิมนุษยชนในไทย
Meaning, concepts, origin and development of

สาระที่
ปรับปรุง

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, AustroMarxism and Critical School
192325

พรรคการเมื อ ง กลุ ม ผลประโยชน และการ ปรับรหัส
วิชา ชื่อ
เลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Parties, Interest Groups, and อังกฤษของ
รายวิชา และ
Elections
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ คําอธิบาย
รายวิชา
พฤติ กรรมของกลุ มผลประโยชน กลุ มกดดัน ทาง
การเมื อ ง พร รค การ เมื อ งและการเลื อ กตั้ ง
ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม และแบบใหม
รวมถึ งความสัม พั น ธข องกลุม ผลประโยชน กลุ ม
กดดั นทางการเมื อง ขบวนการทางการเมื องและ
สั ง คม พรรคการเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ต อ
กระบวนการทางการเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อ
การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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
ปดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

human rights in general, origin of human rights in
Thailand, Thai human rights issues, interaction
between human rights claims and Thai jurisdiction
and Thai state being, safeguard of human rights in
Thai society
147321

147322

การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของคํ า ว า การเมื องทั้ ง ในมุ ม กว า ง
และมุมแคบ ความเกี่ยวของระหวางเรื่องการเมืองกับ
การดําเนินชีวิตประจําวันของแตละคนในสังคม ความ
ตระหนั ก รู ถึ งบทบาทของแต ล ะป จ เจกบุ ค คลที่ มี ต อ
ทิศทางการเมืองในประเทศของตน
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

การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธุ
3(2-2-5)
Politics of Ethnicity
พลวัตของการดํารงอยู ของกลุมชาติพันธุตางๆ
ซึ่งมีการเคลื่อนไหว การดิ้นรน และการเปลี่ยนแปลง
ในขอบเขตอํานาจของรัฐ-ชาติ มุมมองจากภายนอกที่
มีตอกลุมชาติพันธุ และจากกลุมชาติพันธุที่มีตอสังคม
ภายนอก การอธิบายความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
กลุมหมูชาติพันธุและที่มีกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะ

192326

การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Politics and Life
ความหมายของคําวาการเมืองทั้งในมุมกวาง
และมุมแคบ ความเกี่ยวของระหวางเรื่องการเมือง
กับการดําเนินชีวิตประจําวันของแตละคนในสังคม
ความตระหนักรูถึงบทบาทของแตละปจเจกบุคคลที่
มีตอทิศทางการเมืองในประเทศของตน
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

192327

ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) รายวิชาใหม
Political and Social Movements
แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิม
และแบบใ หม ปร ากฎการ ณ ข องข บวนการ
เคลื่ อ นไหวในรู ป แบบต า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต า งปร ะเทศ ที่ สั ม พั น ธ แ ละส ง ผลกร ะทบกั บ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน
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
ปดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

เรื่ อ งสิ ท ธิ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
สังคม
Politics of ethnicity, ethnic movements and
exclusion in sphere of nation state, politics of gaze,
attitude of outsiders towards ethnic groups and vice
versa, explanation of power relations between
ethnic groups and outside society especially in
areas of right, economic justice and social inequality
147323

ศาสนากับการเมือง
3(2-2-5)
Religion and Politics
แนวคิดทางสังคมการเมืองที่ป รากฏในศาสนา
ตางๆ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และฮินดูพราหมณ
บทบาทและอิทธิพลของสถาบันศาสนาที่สงผลกระทบ
ตอสังคมการเมือง
Socio-political thoughts in religions:
Buddhism, Christianity, Islam and HinduBrahmanism, role and influence of religious
institution on political society

ปดรายวิชา

147332

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3(3-0-6)
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
พระราชบั ญ ญัติ ส ภาตํา บลและองคก ารบริห ารส ว น
ตํ า บล พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พระราชบั ญ ญั ติ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด กฎหมายปกครองที่
เกี่ ย วข อ ง กฎหมายที่ ดิ น การพิ จ ารณากฎหมายที่
เกี่ยวของอื่น 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

ยายไปอยูใน
กลุมวิชาเอก
เลือกการ
ปกครองและ
บริหารงาน
ทองถิ่น
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ภาวะผูนําและชนชั้นนําทางการเมือง 3(3-0-6)
Leadership and Political Elite
แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผูนําและชนชั้นนําทาง
การเมือง ขอถกเถียงเกี่ยวกับการไดมาซึ่งผูนําทางการ
เมื อ ง สถานะและการมี อ ยู ข องกลุ ม ผู นํ า ในทาง
การเมื อ ง ประวั ติ ผู นํา คนสํ า คั ญของประเทศต า ง ๆ
ภาวะผูนําของไทยในชวงเวลารวมสมัย
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

สาระที่
ปรับปรุง
ยายไปอยูใน
กลุมวิชาเอก
เลือกการ
ปกครองและ
บริหารงาน
ทองถิ่น
พรอมทั้ง
ปรับรหัสวิชา

147420 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ
ทฤษฎีดานเพศสภาพและการเมืองเปนศูนยกลาง เพศ
สภาพและความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งเพศต อ
การเมือง เชือ้ ชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรูและมุมมอง
ด า นเพศสภาพ อิ ท ธิ พ ลเรื่ อ งความเข า ใจเรื่ อ งเพศ
สภาพเป น พื้ นฐานสํา คั ญ ตอ แนวทางการปฏิบั ติ ก าร
ออกนโยบายและกฎหมาย
Gender studies and politics as an
interdisciplinary approach, notions of gender,
gender theories with particular attention to
intersection of gender, gender and relations to
politics, class and race, impact of gender analysis
and knowledge and gender lens on policy and law
enactments

192328

เพศกับการเมือง
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Gender and Politics
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ
ทฤษฎีดา นเพศสภาพและการเมือ งเป นศู นยก ลาง
เพศสภาพและความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ
ตอการเมือง เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรูและ
มุม มองด า นเพศสภาพ อิท ธิ พ ลเรื่ อ งความเข า ใจ
เรื่องเพศสภาพเปน พื้นฐานสํ าคัญต อแนวทางการ
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

147430

192421

ปรับรหัสวิชา
หัวขอคัดสรรทางการเมืองการ
ปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศที่ใ ห ค วามสนใจ องคก รและสถาบั น
ทางการเมื องตา ง ๆ กระบวนการและระบบทาง
การเมื อ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของพลเมื อ ง
กระบวนการการตัดสินใจ และประเด็นสําคัญตาง
ๆ ภายในสังคมการเมืองในประเทศดังกลาว
Typical aspects of politics and government

หัวขอคัดสรรทางการเมืองการ
ปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศที่ ใ ห ค วามสนใจ องค ก รและสถาบั น ทาง
การเมืองตาง ๆ กระบวนการและระบบทางการเมือง
ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง กระบวนการการ
ตัด สิ น ใจ และประเด็ น สํ า คั ญ ต า ง ๆ ภายในสั ง คม
การเมืองในประเทศดังกลาว
Typical aspects of politics and government of
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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

147431

สาระที่
ปรับปรุง

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
ปดรายวิชา

เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุม
แมน้ําโขง
3(3-0-6)
Political Economy of Great Mekong SubRegion Countries
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเศรษฐกิ จ กั บ การเมื อ ง
อิท ธิ พ ลที่ มี ต อ สั ง คม วั ฒ นธรรม ความร ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับรัฐและระดับอื่น ๆ
ในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง
Interaction between economy and politics,
influences on society and culture, economy and
political cooperation both in state level and another
level of Great Mekong Sub-Regional countries
192422

รายวิชาใหม
การเมืองการปกครองของประเทศมหา
อํานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of Major Powers
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ เ ก ณ ฑ วั ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
มหาอํ า นาจ ประวั ติแ ละพั ฒ นาการของการเมื อ ง
การปกครองของประเทศมหาอํานาจ รูปแบบการ
ปกครอง สถาบันทางการเมืองเชนฝายบริหาร นิติ
บัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีสวนรวม
ทางการเมือง ความสัมพันธระหวางกองทัพและพล
เรือน รูปแบบเศรษฐกิ จ นโยบายตางประเทศของ
ประเทศมหาอํานาจ
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, militarycivilian relationship, economy and the foreign
policies
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สาระที่
ปรับปรุง
ยายมาจาก
กลุมวิชาเอก
เลือก
ความสัม
พันธระหวาง
ประเทศ
พรอมทั้ง
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา

192423

ภูมิรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Geo-Politics
ทฤษฎี ท างภู มิ รั ฐ ศ า สตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การเมืองในปจจุบัน การวิเคราะหองคประกอบของ
รั ฐ ภู มิ รั ฐ ศาสตร พื้ น ที่ จํ า นวนประชากรและ
ทรั พ ยากรการจํ า แนกประเทศออกเป น ประเทศ
มหาอํา นาจ ประเทศมหาอํา นาจระดับ กลาง และ
ประเทศอํ า นาจน อ ย มู ลเหตุ แ ห ง เสถี ย รภาพและ
ความมั่ นคงทางการเมื อง และความอ อนแอทาง
การเมือง
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

192424

การพัฒนา สิ่งแวดลอม กับการเมือง 3(3-0-6)
Development, Environment and Politics
อธิบายความหมายของการพัฒนา สิ่งแวดลอม
และการเมื อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรู ป แบบ
การเมืองกับ การพัฒนาในแตละยุค ความสัมพัน ธ
ระหว า งองคก รการเมื อ งระหว างประเทศกั บการ
พั ฒ นายุ ค ใหม ผลกระทบของการพั ฒ นาที่ มี ต อ
สิ่ ง แวดล อ ม การร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ และองค ก ร
ระหวางรัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
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

รายวิชาใหม

192425

ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร
กับการเมือง
3(3-0-6)
Language, Literatures, Films and Politics
ค น หา วิ เ คราะห และวิ พ ากษ ก ารเมื อ งที่
ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

เลือกใชเครื่องมือทําความเขาใจผานแนวคิดทฤษฎี
ตาง ๆ เชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรแบบคลาสสิ ก
สมัยใหม หรือหลังสมัยใหม ทําความเขาใจภาษา
วรรณกรรม และภาพยนตร ในการเปนภาพสะทอน
สัง คมและเป น เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต ซ้ํ า อํ า นาจใน
สังคม
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. กลุมวิชาการปกครองและบริหารงานทองถิ่น
192331 ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในการเมือง
ทองถิ่น
3(3-0-6)
Democracy and Public Participation in Local
Government
แนวคิดและคานิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใน
สั ง คมไทย ความหมายของการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน การริเ ริ่ม หรื อขยายขอบเขตการมี สว น
รวมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย
ของทองถิ่น ตัวอยางรูปแบบและขั้นตอนของการมี
สวนรวมที่สามารถนําไปปฏิบัติได
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
192332

รายวิชาใหม

ยายมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3(3-0-6) กลุมวิชาเอก
เลือก
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการของ การเมือง
อง ค ก ร ป กค ร อ งส วน ท อ งถิ่ น รั ฐ ธร ร ม นู ญ การปกครอง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พรอมทั้ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน ปรับรหัสวิชา
ตํา บล พระราชบั ญญั ติ เทศบาล พระราชบั ญ ญั ติ

151
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

องค ก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ด กฎหมายปกครองที่
เกี่ยวของ กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวของอื่น 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
รายวิชาใหม

192333

การเมืองและการปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการ
กระจายอํานาจ รูปแบบ และอํานาจหนาที่ขององค
ปกครองทองถิ่นในตางประเทศที่นาสนใจ แนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความตาง
ของการเมื อ งการปกครองท อ งถิ่ น แนวทางการ
พัฒนาการปกครองทองถิ่นในอนาคต
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

ภาวะผูนําและชนชั้นนําทางการเมือง 3(3-0-6) ยายมาจาก
กลุมวิชาเอก
Leadership and Political Elite
เลือก
แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผูนําและชนชั้นนําทาง
การเมื อ ง ข อ ถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ การได ม าซึ่ ง ผู นํ า การเมือง
ทางการเมื อง สถานะและการมี อ ยูข องกลุ ม ผู นํ า การปกครอง
ในทางการเมือง ประวัติผูนําคนสําคัญของประเทศ พรอมทั้ง
ปรับรหัสวิชา
ตาง ๆ ภาวะผูนําของไทยในชวงเวลารวมสมัย
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
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม

192335

การเมืองและการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ในทองถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Educational Decentralization in
Local Administration
แนวคิด การเมื อ งกั บ การศึ กษา การกระจาย
อํานาจทางการศึกษาระดับชาติ และระดั บทอ งถิ่ น
การถ า ยโอนสถานศึ ก ษาให อ งคก รปกครองส ว น
ทอ งถิ่ น นวั ตกรรมสร า งสรรค ท างการศึก ษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่ดีในทองถิ่น
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

การบริหารจัดการทองถิ่น
อิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
E-Local Governance
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของการนํ า ระบบ
สารสนเทศมาใช ใ นการพั ฒ นาองค ก รปกครอง
ท อ งถิ่ น นโ ยบายข องรั ฐ และบทบาทใ นการ
ปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ก า วสู ก ารเป น e – Goverment
ระดับทองถิ่น
Concept and significance of using information
technology in developing local administrative
organization, governmental policy and mission in
changing local administrative organization to local
e – Government

รายวิชาใหม

192432

นวัตกรรมเพื่อการจัดการทองถิ่น 3(3-0-6)
Innovations for Local Management
หลั ก การ ความหมาย ความสํ า คั ญ ทฤษฎี
เกี่ยวกับนวัตกรรมทองถิ่น การสรางและการพัฒนา
นวัตกรรมโดยมุงเนนเทคนิคสมัยใหมในการจัดการ
ภาครัฐ
Principle, meaning, significance and theory
of local innovation, creation and development of
innonation focusing on modern technique in
public management

รายวิชาใหม
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2. กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร

147353

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in Public
Sector
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษ ย กระบวนการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย และกระบวนการบริ ห ารงาน
ทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐ
Meaning, evolution, concepts of human
resources management, and management process
of human resources as international practice,
surrounding factors affecting human resources

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม

หัวขอคัดสรรทางการปกครอง
ทองถิ่น
3(3-0-6)
Selected Topics in Local Government
ประเด็ น ป ญ หาเฉพาะทางการเมื อ งการ
ปกครองทองถิ่นที่ไดรับการคัดสรรจากคณาจารย
ผูสอนหรือประเด็นปญหารวมสมัย เชน การปฏิรูป
ดานการเมืองการปกครองทองถิ่นไทยด านต าง ๆ
การกระจายอํ า นาจ และตั ว อย า งแนวทางการ
บริหารจัดการทองถิ่นดานตาง ๆ แบบองครวม
Particular problematic issues of local
government setected by instructures or
contemporaray problematic topics including local
government reformation in several aspects, local
government decentralization, and example of
holistic guidelines for local government
management
4. กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร
193231 การจัดการองคการสาธารณะ
3(3-0-6) ยายมาจาก
กลุมวิชาเอก
Public Organization and Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค ก าร ตั้ ง แต บังคับพรอม
โครงสร า ง พฤติ ก รรม กระบวนการสิ่ ง แวดล อ ม ทั้งปรับชื่อ
เปาหมาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ การ และรหัสวิชา
จัดการกิจการสาธารณะ
Theories and concepts on organizations,
setting up structure, behavior, environmental
process, targets, organization adjustment, public
affairs administration
193241

ปรับรหัสวิชา
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in Public
Sector
ความ หม าย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด การ
บริ ห าร ง านทรั พ ย ากร ม นุ ษย กร ะ บวนกา ร
บริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย ป จ จั ย แวดล อ มที่ มี
ผลกระทบตอการบริหารงานทรัพยากรมนุษย และ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยในองคการ
ภาครัฐ
Meaning, evolution, concepts of human
resources management, and management
process of human resources as international
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management, human resources management
process in public sector

สาระที่
ปรับปรุง

practice, surrounding factors affecting human
resources management, human resources
management process in public sector
193251

นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) ยายมาจาก
กลุมวิชาเอก
Public Policy
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฏี แ น ว คิ ด ลั ก ษ ณ ะ บังคับพรอม
สาระสําคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและ ทั้งปรับชื่อ
วิธีในการกําหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของ และรหัสวิชา
ป จ จั ย แวดล อ มที่ มี ต อ นโยบายสาธารณะ การ
วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลนโยบาย ความหมาย
ทฤษฏี หลักการวางแผนนโยบาย และการบริหาร
โค ร งการ เบื้ อ งต น เพื่ อ การ พั ฒ นาการ เมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมอยางเปนระบบ
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 ารงาน
คลั ง นโยบายการคลั ง สถาบั น ทางการคลั ง
รายรับ-รายจายภาครัฐ งบประมาณแผนดิน การ
บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ จริ ย ธรรมการคลั ง ภาครั ฐ
การคลังทองถิ่น และกรณีศึกษา
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

รายวิชาใหม

193303

การบริหารทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance
แนวคิดทฤษฎีการบริหารทองถิ่น การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่ น
การ วิ เ ค ร าะห ป จ จั ย แวดล อ ม ทางการ เมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม ที่ มี ผ ลกระทบต อ การบริ ห าร

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

ทองถิ่น ปญ หา แนวโนม และการพัฒ นาเกี่ย วกั บ
การบริหารทองถิ่น
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
147341

การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ความหมายและความสําคัญของโครงการ วงจร
โครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใชใน
การบริห ารโครงการตามวงจรการบริห ารโครงการ
ตั้งแตการเตรียมโครงการ การวางแผนโครงการ การ
ดํา เนิ น โครงการ การยุ ติ โครงการ และการประเมิ น
โครงการ ผลของโครงการ
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

193352

การบริหารโครงการ
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Project Management
ความหมายและความสํ า คั ญ ของโครงการ
วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิค
ที่ใ ชใ นการบริห ารโครงการตามวงจรการบริห าร
โครงการตั้ง แต การเตรี ยมโครงการ การวางแผน
โครงการ การดํ า เนิน โครงการ การยุ ติโ ครงการ
และการประเมินโครงการ ผลของโครงการ
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

การตอตานทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุ จ ริ ต ประเภทและ
รูป แบบของการทุ จ ริ ต ทุจ ริ ต โดยตรง ทุ จ ริ ต โดย
ออม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชนสวนตน และ
สวนรวม สาเหตุ และปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง
ของผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม
ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มี
ตอการพั ฒนาและความเจริญ เติ บโตของประเทศ
ไทย สาเหตุ และปจจัยที่กอใหเกิดการทุจริต หลัก
ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติง าน นโยบายและ
แนวทางในการบริ ห ารงานด ว ยธรรมาภิ บ าล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต ในระดับ สากล ระดั บ ประเทศ ทัศ นคติ
และความตระหนักถึงผลกระทบที่รายแรงของการ
ทุจริต จิตสํานึกความเปนพลเมืองดีในการปองกัน
และตอตานการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

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

ไตรภาคีสัมพันธสําหรับนักบริหาร
ภาครัฐ
3(2-2-5)
Tripartite Relations for Public
Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของไตรภาคี
สัมพันธ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ
ไตรภาคีสั ม พัน ธกั บ การบริ หารกิจ การสาธารณะ
การบริห ารไตรภาคี สัมพั นธใ นองคก รภาครัฐ และ
เอกชน บทบาท สิ ท ธิ และหน า ที่ ข องนายจ า ง
ลูกจาง และรัฐ การเจรจาตอรองรวม นโยบายรั ฐ
และกฎหมายเกี่ย วกับ ไตรภาคีสั มพั นธ ในประเทศ
ไทย การเคลื่ อ นไหวของไตรภาคี ด า นแรงงาน
สัมพันธในประเทศไทย และการศึกษาเปรียบเทียบ
ไตรภาคีสัมพันธ
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

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

tripartite relations
193444

การแกปญหาความขัดแยง
3(2-2-5)
Conflict Resolution
ความหมาย ความเป น มาและพั ฒ นาการ
กรอบแนวคิดและทฤษฎี ประเภท วิธีการแกปญหา
และวิธีการปองกันความขัดแยง
Definition, origin and development, framework
and theories, types, how to resolve, and how to
prevent

รายวิชาใหม

147340

การกําหนดและการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
3(2-2-5)
Public Policy Formulation and Implementation
ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการในการ
กําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่
มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลวของการนํ า
นโยบายไปปฏิ บั ติ ป ญ หาและอุ ป สรรคของการนํ า
นโยบายไปปฏิบัติในภาครัฐและเอกชน
Importance, concepts, theories, policy-making
process, and application of policy, factors affecting
success and failure of policies’ application, problems
and obstacles of policy- applying in both
government and private sectors

ปดรายวิชา

147351

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการ
พัฒนา
3(2-2-5)
Comparative Public Administration and
Development Administration
ความหมายและวิ วั ฒ นาการของการบริ ห าร
เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา ความแตกตาง
ระหวางการบริห ารเปรี ยบเทียบและการบริ หารการ
พัฒนา ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะสําคัญ และปญหาของ
ระบบการบริ ห ารรั ฐ กิ จ ระหว า งประเทศอื่ น ๆ กั บ
ประเทศไทยในเชิ ง เปรี ย บเที ยบ ความหมาย ทฤษฎี
หลักการ และองคประกอบของการบริหารการพัฒนา
ปจจัยแวดลอมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
องค การต าง ๆ ที่มี บทบาทสํา คัญในการบริห ารงาน
พัฒนาของประเทศ
Meaning, evolution, and comparison of
theories, concepts, characteristics and problems of
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public administration system in foreign countries
and in Thailand, meaning, theories, principles and
elements of development administration,
surrounding factors relating to politics, economy,
and society, other important units in development
administration process
147352

พฤติกรรมองคการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Behavior
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ สํ า คั ญ ข อ บ เ ข ต
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ
สาธารณะทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ ม และองค ก าร
แรงจูงใจ การติดตอ สื่อสาร ความขัดแยง ภาวะผูนํ า
อํา นาจและการเมื องในองคก าร วงจรชี วิ ตองคก าร
วั ฒ นธรรมองค ก าร การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
องคการ พฤติกรรมองคการสาธารณะที่พึงประสงค
Meaning, characteristics, sphere, concepts
and theories of public organizational behavior in
individual, group and organization, motivation,
organizational communication, conflict, leadership,
power and politics in workplace, organization’s life
cycle, organization culture, organization’s change
and development, desirable organizational behavior

ปดรายวิชา

147354

การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาภาครัฐ
3(2-2-5)
Management Information System for Public
Sector Development
ความหมาย องค ป ระกอบ บทบาทของระบบ
สารสนเทศตอการบริหารงานภาครัฐ เครื่องมือที่ใชใน
การสร า งระบบสารสนเทศ กระบวนการจั ด การ
สารสนเทศ เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒ นาและปรั บปรุ ง สารสนเทศ การจั ด การความรู
และองค ก ารและการเรี ย นรู จริ ย ธรรมและความ
ปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย
Meaning, components, and roles of
information system effecting public administration,
building management information system,
management information system process, network
and technology for management information
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system, management information system
development and improvement, knowledge
management and learning organization, ethics and
crimes on management information system and
Thai technology and information policy
147355

การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
แนวคิด หลั กการพื้นฐานทางการตลาด ความ
แตกต า งระหว า งการตลาดภาครั ฐ และการตลาด
ภาคเอกชน เครือ่ งมือทางการตลาดที่ใชในการบริหาร
ภาครัฐ การบริหารจัดการกระบวนการทางการตลาด
ภาครั ฐ การประยุ ก ต ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ทางการตลาดใน
องค การภาครัฐและสั งคม การตลาดอิ เล็ก ทรอนิก ส
จริยธรรมทางการตลาดภาครัฐ
Meaning, marketing principles, difference
between public and private marketing, marketing
tools in public administration, marketing process
management, application of marketing tools in
governmental and social organizations, emarketing, ethics in public marketing

ปดรายวิชา

147356

การบริหารการคลังและกระบวนการ
งบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance Administration and Budgetary
Process
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานคลัง
และกระบวนการงบประมาณ ความสั ม พั น ธ ข อง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารการคลั ง และ
งบประมาณ การวิ เคราะหแ ผนและโครงการในการ
จัดทํางบประมาณเพื่อการพัฒนา
Meaning, concepts, theories, public finance
administration and budgetary process, relationship
between related departments involving public
finance administration and budgetary process,
analysis of plan and project in budgetary process
structure for future development

ปดรายวิชา
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จริยธรรมทางการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Ethics in Public Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี และกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
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คานิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเชื่อ ปรัชญา
และคุ ณ ค า ที่ พึ ง ประสงค ท างการบริ ห ารภาครั ฐ ใน
ระดับสากลและการบริหารรัฐกิจไทย การกระทําผิ ด
ทางจริ ย ธรรมในการบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวทาง
ป อ งกั น และแก ไ ข ป ญ หาทางจริ ย ธร รม ใ นการ
บริหารงานภาครัฐ
Concepts, theories and case studies of value,
norm, belief, philosophy and desirable worth in
public administration in Thailand and foreign
countries, fraud and corruption in public
administration, prevention and solution on ethical
issues in public administration
147358

การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
3(2-2-5)
Strategic Planning for Local Development
แนวคิด ทฤษฎี และการใชวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร
เพื่อการวางแผนระดับทองถิ่น การกําหนดทิศทางการ
พัฒ นาในอนาคต วิธี ก ารวิ เคราะห สภาพการณ แ ละ
การรวบรวมข อ มูล พื้ น ฐานของท องถิ่ น การกํา หนด
และจัดลําดับประเด็นที่สําคัญ แผนปฏิบัติการสําหรับ
ประเด็นสําคัญลําดับตน การนําภารกิจเชิงปฏิบัติการ
ไปดํ า เนิ น การ การติ ด ตามกํ า กั บ ดู แ ลและการ
ประเมินผล
Concepts, theories, and strategic thinking for
local development, specifying direction for future
development, analyzing situation and gathering
basic information of local sector, identifying and
prioritizing significant points, operational plans for
first prioritized points, carrying, monitoring and
evaluating operational plans

ปดรายวิชา

147440

นโยบายการผังเมืองและการพัฒนา
เมือง
3(3-0-6)
Urban Planning and Development Policies
แนวคิด ทฤษฏี และนโยบายการวางผังเมืองและ
การพัฒ นาเมือ งที่ เกี่ ยวข องกับ การเปลี่ย นแปลงของ
จํานวนประชากร การเติบโตของเมือง การจัดการใช
ประโยชน การกั น ที่ ดิ น สาธารณะเพื่ อ ใช ป ระโยชน
สําหรับการจัดบริการใหแกสวนรวม และรูปแบบการ
ใชประโยชนของที่ดินอยางเหมาะสม
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Concepts, theories, and urban planning and
developing policies pertaining to change in rate of
population, urban growth, allocation for facilities
usage, preservation of land for public services and
suitable methods of land utilization
การวางแผนและการบริหารนโยบาย
สังคม
3(3-0-6)
Social Policy Planning and Management
ความหมายและความสําคัญของนโยบายของรัฐ
ดานสังคม วิวัฒนาการของนโยบายสังคม ตัวแสดงที่
เกี่ยวของและกระบวนการนโยบายสังคม การวางแผน
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย บริ บ ทของนโยบายสั ง คม แนวคิ ด ทฤษฎี
และเครื่องมือที่ใชในการบริหารนโยบายสังคมในแตละ
กระบวนการ หลั ก การ ของนโยบายสั ง คมที่ พึ ง
ปรารถนา การวิ เ คราะห การวิ พ ากษ และการ
เปรี ย บเที ย บกรณี ศึก ษาทางด า นนโยบายสั งคมของ
ไทยและตางประเทศ
Meaning and importance of social policy,
evolution of social policy, actors concerning with
social policy process: policy planning, policy
implementation, policy evaluation, context of social
policy, concepts, theories and tools for public policy
administration in each process, concept of desirable
social policy focusing on analysis, critique and
comparison of case studies in social policy of
Thailand and foreign countries
การวางแผนและการบริหารเชิง
กลยุทธ
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ความเปนมา และการใช วิธีคิ ด
เชิงยุทธศาสตร เพื่อการวางแผน กําหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต วิธี การวิ เคราะห สภาพการณและ
รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐาน การกํ า หนดและจั ด ลํ า ดั บ
ประเด็นที่สํ าคัญ แผนปฏิบัติก าร การติดตามกํากั บ
ดูแลและประเมินผล
Concepts, theories, evolution and strategic
thinking for planning and assigning directional trend
of future development, situation analysis and
gathering of basic local information, analyzing
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situation and gathering basic information, identifying
and prioritizing significant points, operational plans
for first prioritized points, monitoring and evaluating
outcomes
147453

เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการ
บริหารภาครัฐ
3(2-2-5)
Techniques and Methods for Administration
Improvement in Publi Sector
วิธี วิเ คราะหอ งคก ารภาครั ฐเพื่ อออกแบบการ
ปรับปรุงการบริหารจากแนวคิด เครื่องมือการบริหาร
สมัยใหม วิธีการใชเทคนิคการบริหารทีเ่ กิดขึ้นจริงจาก
กรณีศึกษา
The analysis of organization in public sector
for designing an administration improvement from
modern management concept and management
techniques emerging from case studies

ปดรายวิชา
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(2-2-5)
Human Resource Development in Public
Sector
ความหมาย กระบวนการ วิธีการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย การพั ฒนาบุ คลากรระดับ ตา ง ๆ การพัฒ นา
องคการ การพัฒนาอาชีพ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ยแ ละแนวโน ม การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย ข อง
องคกรภาครัฐ
Meaning, process and method in human
resource development, human resource
development in each level of position, organization
development, career development, technologies for
human resource development, evaluation of human
resource development, trends in human resource
development in public sector

ปดรายวิชา
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การบริหารจัดการทองถิ่นสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Local Management
รูปแบบการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ
ของทองถิ่นแบบใหม การจัดบริการโดยใชหนวยงาน
ภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหนวยงาน
การจัด การความขัด แย งและการบริ หารการประชุ ม
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การวิ เ คราะห จุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของท อ งถิ่ น การ
บริหารองคกรปกครองทองถิ่นเปนระบบที่มีธรรมาภิ
บาล
Models of modern local management,
contract-out service management, conflict
management and meeting arrangement, human
resources competence, SWOT analysis of local
government sectors, systematic administration of
local government with good governance
3. กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
3. กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
ปรับรหัสวิชา
147372 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาง
192341 ประวัตศิ าสตรความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
3(3-0-6)
ประเทศ
3(3-0-6)
History of International Relations
History of International Relations
การกํ า เนิ ด และพั ฒ นาการของระบบระหว า ง
การกําเนิดและพัฒนาการของระบบระหวาง
ประเทศสมั ย ใหม ระบบทุน นิย มกั บพั ฒ นาการของ
ประเทศสมัยใหม ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของ
ระบบระหวางประเทศ การขยายตัวของสังคมระหวาง
ระบบระหว า งประเทศ การขยายตั ว ของสั ง คม
ประเทศจากยุ โรปไปสูภู มิภ าคอื่ น ๆ และผลกระทบ
ระหว างประเทศจากยุโ รปไปสู ภูมิ ภาคอื่น ๆ และ
จักรวรรดินิยม ความรวมมือและความขัดแยงในกลุม
ผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความรวมมือและความ
ม หาอํ านาจ และ ผลกร ะทบต อกา ร รั ก ษ าแล ะ
ขัด แย ง ในกลุ ม มหาอํ า นาจและผลกระทบต อ การ
เปลี่ยนแปลงระเบียบระหวางประเทศ
รักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหวางประเทศ
Origins and development of modern
Origins and development of modern
international system, capitalism and development
international system,
capitalism and
of international system, expansion of European
development of international system, expansion
international society to other parts of the world and
of European international society to other parts of
its impact, imperialism, cooperation and conflict
the world and its impact, imperialism,
among major powers and their impacts on the
cooperation and conflict among major powers
maintenance and transformation of international
and their impacts on the maintenance and
orders
transformation of international orders
147373

กฎหมายระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวัติความเปนมาและแหลงที่มาของกฎหมาย
ระหวางประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและ
หนาที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อํานาจบงการทาง
กฎหมายของรัฐ องคกรของรัฐในการติดตอ ระหวา ง
ประเทศ สนธิ สั ญ ญาและขอ ตกลงระหว า งประเทศ
ความรับผิดชอบของรัฐ ขอพิพาทหรือกรณีพิพาทและ
การระงั บ ข อ พิ พ าท การใช กํ า ลั ง ของรั ฐ สงคราม
ความเปนกลางและอาชญากรรมสงคราม การกอการ
รายและตัวประกัน อาชญากรรมขามชาติ

192342

กฎหมายระหวางประเทศ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
International Law
ประวั ติ ค วามเป น มาและแหล ง ที่ ม าของ
กฎหมายระหว า งประเทศ การรั บ รองรั ฐ และ
รั ฐ บาล สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องรั ฐ ดิ น แดนและเขต
แดน อํานาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องคกรของ
รัฐในการติดต อระหวา งประเทศ สนธิ สัญ ญาและ
ขอ ตกลงระหว า งประเทศ ความรั บ ผิ ดชอบของ
รั ฐ ข อ พิ พ าทหรื อ กรณี พิ พ าทและการระงั บ ข อ
พิพาท การใชกําลังของรัฐ สงคราม ความเปนกลาง
และอาชญากรรมสงคราม การกอการรายและตัว
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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
147390

147471

องคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด ว า ด ว ยเรื่ อ งการรวมกลุ ม
ระหว า งประเทศทั้ ง ในระดับ รั ฐ และต่ํ า กว า รั ฐ การ
วิ เ คราะห บ ทบาทและสถานะขององค ก ารระหว า ง
ประเทศที่สําคัญ
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

ยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International Security
ความรูเ บื้อ งตน เกี่ ยวกั บวิช ายุ ทธศาสตรศึ กษา

192343

ประกัน อาชญากรรมขามชาติ
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
องคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด ว า ด ว ยเรื่ อ งการรวมกลุ ม
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ํากวารัฐ การ
วิเคราะหบ ทบาทและสถานะขององคก ารระหวา ง
ประเทศทีส่ ําคัญ
Fundamental concepts of international
organization formation both in state’s level and
lower than state’s level, analysis on role and
status of main international organizations

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา

192344

ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) ยายมาจาก
กลุมวิชาเอก
Theories of International Relations
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ บังคับและ
กํ า เนิ ด พั ฒ นาการ และข อ โ ต แ ย ง ใ นทฤษฎี ปรับและ
รหัสวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ การประเมินทฤษฎี
กั บ บริ บ ทในยุ ค สมั ย ป จ จุ บั น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ
ประเด็ น สํ า คัญ ในการเมือ งโลก คื อ โลกาภิ วั ฒ น
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

192345

ยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International Security
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ช ายุ ท ธศาสตร

ปรับรหัส
วิชา
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และความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของการศึ ก ษา
ยุท ธศาสตรศึ ก ษาและความมั่ นคงศึก ษา แนวคิด ใน
การศึ ก ษา กรอบทางทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห ข อ
ถกเถี ย ง โ ต แ ย ง ใ นป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การ ศึ ก ษ า
ยุทธศาสตรศึก ษาและความมั่ นคงศึก ษา พัฒ นาการ
ทางความคิ ด ด า นยุ ท ธศาสตร ทฤษฎี ใ นวิ ช าความ
มั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการดานการทหาร และ
ยุทธศาสตรนิวเคลียร
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
147490

สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
3(2-2-5)
Human Rights in the International System
ประเด็ น ป ญ หาเรื่ อ งสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระบบการเมื อ งระหว า งประเทศ ที่ ม าของปฏิ ญ ญา
สากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ ข องสิ ท ธิ
มนุษยชนกับกฎหมายระหวางประเทศ ระบบรัฐ และ
ตัวแสดงที่ไมใชรัฐ
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

สาระที่
ปรับปรุง

ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของ
การศึกษายุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา
แนวคิ ด ในการศึ ก ษา กรอบทางทฤษฎี ใ นการ
วิ เ คราะห ข อ ถกเถี ย งโต แ ย ง ในป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ
การศึกษายุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา
พัฒนาการทางความคิดดานยุทธศาสตร ทฤษฎีใน
วิ ช าความมั่ น คงศึ ก ษา การปฏิ วั ติ ใ นกิ จ การด า น
การทหาร และยุทธศาสตรนิวเคลียร
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

สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
3(2-2-5)
Human Rights in the International System
ประเด็นปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองระหวางประเทศ ที่มาของปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธของสิทธิ
มนุ ษ ยชนกั บ กฎหมายระหว า งประเทศ ระบบรั ฐ
และตัวแสดงที่ไมใชรัฐ
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

ปรับรหัส
วิชา

192347

การกอการรายในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Terrorism in International Politics
นิ ย า ม แ ละ แนว คิ ด ข อ งก าร ก อก าร ร า ย
พั ฒ นาการของการก อ การร า ย คํ า อธิ บ ายเชิ ง
ประวั ติศาสตร จิ ตวิทยา และสัง คมวิท ยาของการ
กอ การร า ย รู ป แบบและแนวโน มของการกอ การ
รา ยในโลก ลัก ษณะที่ เปลี่ ยนแปลงไปของการก อ
การรายในโลก การรับมือของประชาคมโลกตอภัย
คุกคามดา นการกอการรา ย กลุ มกอ การร ายและ
เหตุการณ การกอการรายในบริบทของระระหวา ง
ประเทศสมัยใหม

รายวิชาใหม
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สาระที่
ปรับปรุง

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
147381

การวิเคราะหนโยบายตางประเทศและ
กระบวนการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process of
Foreign Policy Making
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการวิ เ คราะนโยบาย
ต า งประเทศ แนวคิ ด พื้ น ฐานของการกํ า หนดและ
กระบวนการการทํ า นโยบายต า งประเทศ ป จ จั ย ที่
ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด นโยบายต า งประเทศหนึ่ ง ๆ ขึ้ น มา
ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่อง
เดียวกัน กรณีศึกษาจากตัวอยางนโยบายตางประเทศ
ทีส่ ําคัญทั้งในอดีตและปจจุบัน
Concept and procedure in analyzing foreign
policy, fundamental concepts of foreign policymaking 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

การวิเคราะหนโยบายตางประเทศและ
กระบวนการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process of
Foreign Policy Making
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการวิ เ คราะนโยบาย
ตา งประเทศ แนวคิ ด พื้น ฐานของการกํ าหนดและ
กระบวนการการทํานโยบายตางประเทศ ปจจัยที่
สงผลทํ าใหเกิ ดนโยบายตางประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นมา
ปจ จั ย ที่ สง ผลให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายใน
เรื่ อ งเดี ย วกั น กรณี ศึ ก ษาจากตั ว อย า งนโยบาย
ตางประเทศที่สําคัญทั้งในอดีตและปจจุบัน
Concept and procedure in analyzing foreign
policy, fundamental concepts of foreign policymaking 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

ปรับรหัส
วิชา

147380

นโยบายตางประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต างประเทศที่สํ าคั ญของไทยตั้ งแตใ น
ยุคอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยของการกําหนดนโยบาย
ผลของนโยบาย และการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ตางประเทศแตละนโยบายของไทย
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

นโยบายตางประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายตางประเทศที่สําคัญของไทยตั้งแตใน
ยุ ค อดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ป จ จั ย ของการกํ า หนด
นโยบาย ผลของนโยบาย และการเปลี่ย นแปลง
นโยบายตางประเทศแตละนโยบายของไทย
Important Thai foreign policy from past to
present, factors of foreign policy-making, output
of foreign policy, alteration of each foreign policy
of Thailand

ปรับรหัส
วิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา

147382

นโยบายตางประเทศของประเทศ
มหาอํานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการกํ า หนดนโยบายของประเทศ
มหาอํานาจ ลักษณะรวมและแตกตางกันของนโยบาย
ตางประเทศของมหาอํานาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต า งประเทศมหาอํ า นาจ สหรั ฐ อเมริ ก า สหราช
อาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ที่มีตอ
การเมืองโลก
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 politics

192441

นโยบายตางประเทศของประเทศ
มหาอํานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการกํ า หนดนโยบายของประเทศ
มหาอํ า นาจ ลั ก ษณะร ว มและแตกต า งกั น ของ
นโยบายตา งประเทศของมหาอํ า นาจ ผลกระทบ
ของนโยบายตางประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจั ก ร สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
รัสเซีย ที่มีตอการเมืองโลก
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 politics

147393

การเมืองโลกผานสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสั มพัน ธร ะหวางสื่อ กับการเมื องของโลก
การวิเคราะหเหตุการณความขัดแยงระหวางประเทศ
ในสื่อตาง ๆ การตอสูระหวางสื่อของโลกตะวันตกและ
โลกตะวั น ออกในการนํ า เสนอวิ ก ฤตการณ ค วาม
ขัดแยงของโลก และการวิเคราะหอิทธิพลของสื่อใน
การนํ า เสนอความขั ด แย ง ของการเมื อ งโลกที่ มี
ผลกระทบตอการตีความและการตอบสนองของผูชม
ตามที่ตาง 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

การเมืองโลกผานสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสัมพันธระหวางสื่อกับการเมืองของโลก
การวิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ค วามขั ด แย ง ระหว า ง
ประเทศในสื่อ ตาง ๆ การต อสูระหวางสื่อ ของโลก
ตะวั น ตกและโลกตะวั น ออกในการ นํ า เสนอ
วิ ก ฤตการณ ค วามขั ด แย ง ของโลก และการ
วิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ในการนํ า เสนอความ
ขั ด แย ง ของการเมื อ งโลกที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ตี ค วามและการตอบสนองของผู ช มตามที่ ต า 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

192443

รายวิชาใหม
ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
3(3-0-6)
Affairs of Greater Mekong Subregion
Countries
ประวั ติ ศ าสตร ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม
ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง ความร ว มมื อ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปญหา

ปรับรหัส
วิชา
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สําคัญระหวางกลุมประเทศเหลานี้
Historical relations among Greater Mekong
Subregion countries, dimensions of their political,
economic and developmental cooperation, and
their keys issues

147470

การทูตและการเจรจาระหวาง
ประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International Negotiation
ประวั ติ ศ าสตร ก ารทู ต การทู ต ในฐานะที่ เ ป น
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศ การ
ดําเนินการทางการทูตในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในกรอบทวิ
ภาคี แ ละพหุ ภ าคี กรอบเชิ ง แนวคิ ด สํ า หรั บ การ
วิ เ คราะห แ ละเจรจาต อ รองระหว า งประเทศ และ
กรณีศึกษาการเจรจาระหวางประเทศ
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

192444

พรมแดนศึกษา
3(3-0-6) รายวิชาใหม
Boundary Studies
นั ย ของพรมแดนในความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศที่สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ประเด็ น
ป ญ หาร ะหว า งพรม แดนข องรั ฐ การ จั ด การ
พรมแดน และการสรา งความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ
ขามพรมแดน
Perception of border in International
Relations affecting interstate relationships,
territorial disputes, border management and
building cross-border cooperation

192445

การทูตและการเจรจาระหวาง
ประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International Negotiation
ประวัติศ าสตรการทูต การทูตในฐานะที่เป น
เครื่องมือ สําหรับดํา เนินนโยบายตางประเทศ การ
ดําเนินการทางการทูตในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในกรอบ
ทวิภ าคีแ ละพหุภ าคี กรอบเชิ งแนวคิ ดสํา หรับ การ
วิเ คราะห และเจรจาต อรองระหวา งประเทศ และ
กรณีศึกษาการเจรจาระหวางประเทศ
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

รายวิชาใหม
ความสัมพันธระหวางประเทศของภูมิภาคที่
เลือกศึกษา
3(3-0-6)
International Relations of a Selected Region
การเลือกศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ
ของภู มิ ภ าคดั ง ต อ ไปนี้ เอเชี ย ตะวั น ออก เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต เอเชียกลาง ตะวันออก
กลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา

ปรับรหัส
วิชา
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เอเชียแปซิฟก โอเชียเนีย
Selection of international relations of
selected regions: East Asia, Southeast Asia,
South Asia, Central Asia, Middle East, Europe,
Africa, North America, Latin America
147374 ภูมิรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Geo-Politics
ทฤษฎี ท างภู มิ รั ฐ ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งการเมื อ ง
ระหวางประเทศในปจจุบัน การวิเคราะหองคประกอบ
ของรั ฐ ภู มิ รั ฐ ศาสตร พื้ น ที่ จํ า นวนประชากรและ
ทรั พ ยากร การจํ า แนกประเทศออกเป น ประเทศ
มหาอํ า นาจ ประเทศมหาอํ า นาจระดั บ กลาง และ
ประเทศอํานาจนอย มูลเหตุแหงเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางการเมือง และความออนแอทางการเมือง
Geopolitical theories relating to current
international 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

ยายไปอยู
กลุมวิชาเอก
เลือก
การเมือง
การปกครอง
พรอมทั้ง
ปรับรหัสวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา

147383

ปดรายวิชา

ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
3(2-2-5)
Affairs and Foreign Policy of East and
Southeast Asia
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอนโยบายตางประเทศ
ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใต ความรว มมือและความขัด แยงใน
เอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต กั บ
ประเทศตา งๆ การสรา งประชาคมทางเศรษฐกิจ ทั้ ง
ภายในภู มิ ภ าค และกั บ ประเทศอื่ น นอกภู มิ ภ าค
ประเด็ นตางๆ ที่นา สนใจในปจจุ บันและแนวโนมที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต
International relations of East Asian and
Southeast Asian region, external and internal
factors influencing East Asian and Southeast Asian
countries’ foreign policy, cooperation and conflicts
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สาระที่
ปรับปรุง

among East Asian, Southeast Asia and other
countries, formation of economic community among
countries both inside and outside these two regions,
current interesting issues and future trend
147384

นโยบายตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
3(2-2-5)
Foreign Policy of People’s Republic of China
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
นโยบายต า งประเทศของจี น ความสั ม พั น ธ แ ละ
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศจี น กั บ ประเทศต า งๆ
นับ ตั้ ง แต ห ลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ความสั ม พั น ธ
ระหวางจีนกับประเทศมหาอํานาจและประเทศเล็กใน
หลายมุ ม มอง เสถี ย รภาพและความมั่ น คงระหว า ง
ประเทศ การสรางประชาคมทางเศรษฐกิจระหวางจีน
และประเทศอื่นๆ ทั้งภายในภูมิภาคเดียวกันและนอก
ภู มิ ภ าค ประเด็ น ต า ง ๆ ที่ น า สนใจในป จ จุ บั น และ
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
External and internal factors influencing
China’s foreign policy, relations and interactions
between China and other countries after Second
World War, relationship between China and great
powers and small countries from different
perspective: international stability and security, the
formation of economic community between China
and other countries both outside and inside its
region, other current interesting issues and future
trend

ปดรายวิชา

147385

นโยบายตางประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3(2-2-5)
Foreign Policy of United States of America
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น ๆ นับตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้ง ที่ 2 ทั้ งในด านความมั่น คงระหว า ง
ประเทศ การบูร ณาการทางเศรษฐกิจ และการสรา ง
ประชาคมระหวางประเทศ ประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ
ในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
External and internal factors influencing
American foreign policy, relations and interactions

ปดรายวิชา
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between United States and other countries after
Second World War: international security, economic
integration and international community formation,
other current interesting issues and future trends
147391

ปญหาความมั่นคงของไทย
3(2-2-5)
Thai Security Problems
ป ญ หาความมั่ น คงของไทยภายใต ก รอบของ
ความมั่นคงศึกษา ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง
ความมัน่ คงดั้งเดิม ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง
ความมั่ นคงรูป แบบใหม ป ญ หาความมั่ น คงไทยใน
แนวทางความมั่ น คงดั้ ง เดิ ม กั บ ประเด็ น ความมั่ น คง
ทางดานการทหาร ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง
ความมั่ น คงรู ป แบบใหม กั บ ความมั่ น คงด า นอื่ น ๆ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และสิ่งแวดลอม
Problems of national security of Thailand
under security studies, traditional and nontraditional security problems, traditional security
problems of Thailand focusing on military security
issues, non-traditional security problems concerning
other areas: political, economic, societal, and
environmental security problems

ปดรายวิชา

147392

ประเด็นปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ
ในปจจุบัน
3(2-2-5)
Contemporary Issues in International
Relations
การนําเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญ
ตา งๆ ที่เ กิ ดขึ้ น ในโลกร วมสมัย ที่ สง ผลกระทบอย า ง
ใหญหลวงตอ ระบบความสั มพันธระหวา งประเทศใน
ปจจุบัน ปญหาการกอการราย ความมั่นคงของมนุษย
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก โรคระบาดข า มชาติ ป ญ หา
สิ่งแวดลอมโลก
Introduction and analysis of crucial issues
occurring in contemporary world severely affecting
system of contemporary international relations:
terrorism, human security, global economic crises,
transnational pandemic diseases and global
environmental issues

ปดรายวิชา
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4. กลุมวิชาภาษาและรัฐศาสตร
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร สามารถเลือกศึกษากลุมวิชาภาษาที่เปด
สอนในคณะศิลปศาสตร (ในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง ไดแก ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ) จํานวนไม
นอยกวา 5 รายวิชา (15 หนวยกิต) และเรียนวิชาในกลุมวิชาเอก
เลือก (วิชาใดก็ไดในกลุมวิชาการเมืองการปกครอง รัฐประศาสน
ศาสตร และความสัมพันธระหวางประเทศ) จํานวนไมนอยกวา 3
รายวิชา (9 หนวยกิต) กลุมวิชาภาษาที่เปดสอนมีดังนี้
4.1 กลุมวิชาภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทัก ษะพื้ นฐาน 4 ทั กษะของภาษาจี น พู ด ฟ ง
เขียน อาน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร
ภาษาจีน หรือ PINYIN ทัก ษะการเขีย นตัว อัก ษรจีน
อยา งถูก ตอ งตามระบบการเขีย นอัก ษรจีน แบบ
บรรจง ศัพ ทพื ้น ฐานต า ง ๆ เกี่ย วกับ สิ่ง ใกล ตั วและ
คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ประมาณ 300 คํ า
สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณจีนพื้นฐาน
Four basic skills of Chinese including speaking
listening reading and writing, Chinese Pronunciation
with Chinese phonological system (CHINESE
PHONETIC ALPHABET) or PINYIN, Chinese character
systematically writing skills, 300 of daily-life words
and expressions, basic conversation and Chinese
grammar
142112

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คําศัพทในชีวิตประจําวันประมาณ 400 คํา การ
ออกเสี ย งในระดั บ คํ า หลายพยางค วลี และระดั บ
ปร ะโ ยค ไ วยากร ณ จี น พื้ น ฐานร ะดั บ ปร ะโ ยค
โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ ประโยคที่ใชกริยาชวย
ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเปน
คุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสราง
ประโยคคําถามแบบตาง ๆ การใชคําบอกตําแหน ง
การบอกเวลา วั น เดื อ นป การใช ก ริ ย าช ว ยต า ง ๆ
หน ว ยคํ า ไวยากรณ ที่ แ สดงความสมบรู ณ ข องการ
กระทํา การเขียนอักษรจีน
400 daily-life words and expressions,
pronunciation in level of multi-syllable words,
phrases and sentences, basic grammar of sentence

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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structure, the sentences with verb complement, the
sentences with adjective complement, the sentence
with noun complement, the structure of
interrogative sentences, the use of prepositions,
telling the time and date, use of auxiliary verbs, the
functional words, writing of Chinese characters
142121

การพัฒนาทักษะการฟง-การพูดภาษา
จีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking I
การฟ ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ใน
ชีวิ ต ประจํ า วั น อย า งง า ย ๆ การออกเสี ย งให ชั ด เจน
ถูกตอง และการพูดโตตอบ
Listening and speaking Chinese in simple
dialogues for daily life, pronunciation, and ability for
inquiring and answering

ปดรายวิชา

142122

การพัฒนาทักษะการฟง-การพูดภาษา
จีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking II
ก า ร ฟ ง แ ล ะ พู ด บ ท ส น ท น า ภ า ษ า จี น ใ น
ชีวิตประจําวัน ในระดับกลาง และสูง การใชถอยคําที่
ถูกตองในสถานการณตางๆ
Listening and speaking Chinese daily life
dialogues in intermediate and advanced levels,
using proper words in different situations

ปดรายวิชา

142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
คําศัพ ทในชี วิตประจําวั นและศัพทเ ฉพาะตางๆ
ประมาณ 500 คํา การใช คํ า บอกจํ า นวนเงิ น ส ว น
ขยายภาคแสดง หน ว ยคํ า ไวยากรณ ที่ ใ ช เ ชื่ อ มภาค
แสดงกั บ ส ว นขยายภาคแสดง การซ้ํ า คํ า คุ ณ ศั พ ท
พยางค เ ดี่ย วและสองพยางค หน ว ยคํ า ที่แ สดงการ
ดําเนินตอเนื่องไปของภาคแสดง หนวยคําไวยากรณที่
แสดงการเน น ประสบการณ การซ้ํ า คํ า กริ ย าสอง
พยางค ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใชคํา
บุพบทตาง ๆ ที่สําคัญ คําเชื่อมของประโยคความซอน
500 daily-life words and technical terms,
Chinese currency, the complement modification,
functional words for complement and complement

ปดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

modification, the reduplication of monosyllabic and
dissyllabic adjectives, indication words in
progressive aspect, the particle emphasizing on
past experience, the reduplication of dissyllabic
verbs, the sentence with several verb
complements, prepositions and conjunctions used in
complex sentence
142231

การพัฒนาทักษะการอาน-การเขียน
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development I
ทักษะการอานและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่
ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ทั่ ว ไป บั น ทึ ก ประจํ า วั น นิ ท าน
จดหมาย แนะนํ า ตนเอง ประวั ติ ส ว นตั ว บั ต รเชิ ญ
ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in term
of diary, stories, letters, self introduction, resume,
invitation card, announcement, and advertisement

4.2 กลุมวิชาภาษาญีป่ ุน
143381 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง
ภาษาญี่ปุน โครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับการแนะนําตัวและสนทนาทักทายใน
ชีวิตประจําวัน
Introduction to Japanese characters, Hiragana
and Katakana, pronunciation in Japanese, basic
Japanese structure for self introducing and
conversation in daily life
143382

ญี่ปุนศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ น
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
Basic knowledge about Japan, history,
geography, society, politic, economy and culture

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา

ปดรายวิชา
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143383

ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร า งประโยคภาษาญี่ ปุ น ขั้ น พื้ น ฐานใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ทั ก ษะภาษาญี่ ปุ น ทั้ ง สี่ ด า น การฝ ก
ทักษะการฟงและการพูด
Basic Japanese structure at a higher level, 4
skills of Japanese language emphasizing on
listening and speaking skills

143384

การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
ทักษะการฟงและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุน
ในชี วิ ต ประจํ า วั น การออกเสี ยงและการโต ต อบบท
สนทนาภาษาญี่ปุน
Listening and speaking skills in daily-life
conversations, pronunciation and conversation in
Japanese

ปดรายวิชา

143481

ทักษะภาษาญี่ปุน 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนที่มีความซับซอน
ทักษะภาษาญี่ปุนทั้งสี่ดาน ทักษะการฟงและการพูด
Complex structure of Japanese language and
practice in the four language skills emphasizing on
listening and speaking skills

ปดรายวิชา

143482

การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทั ก ษ ะก า ร ฟ ง แ ละ ก า ร พู ด บท ส น ทน า ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การใช ถ อ ยคํ า และสํ า นวนตาม
สถานการณตางๆ
Listening and speaking skills in daily-life
conversations, words and expressions in different
situations

ปดรายวิชา

4.3 กลุมวิชาภาษาไทย
144111 ทักษะการรับสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Effective Information Receiving Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ
การฟงและการอานประเภทตางๆ
ทักษะดานการ

ปดรายวิชา
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วิเคราะห การตีความ การจับใจความสําคัญ การ
สรุปความ และประเมินคา
Theory of communication, principles,
strategies and feature of listening and reading in a
variety patterns, skills of analysis, interpretation,
main idea finding, summarization and evaluation
144112

ทักษะการสงสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Effective information Transferring Skills
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร หลั ก การ กลวิ ธี รู ป แบบ
การพู ด และการเขี ย นประเภทต า งๆ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพในการพูด ทักษะในการเขียน
The theory of communication, principles,
strategy and format of speaking and writing in a
variety of patterns, personality development in
speaking and writing skills

ปดรายวิชา

144439

วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวรรณกรรมกั บ สั ง คม
แนวคิดทางวรรณกรรมของไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน
ในดานวั ฒนธรรม สังคม และการเมื อง อิท ธิพลของ
สังคมที่มีตอวรรณกรรม
Correlation between literature and society,
Thai literary ideas in the past and the present
in terms of culture, society and politics, the
social impact to literature

ปดรายวิชา

144442

ทักษะการจัดประชุมและฝกอบรม
3(3-0-6)
Conference and Trainning Setting skills
หลั ก การ การวางแผน และการดํ า เนิ น การ
จัด การประชุ ม และการสั ม มนา บทบาทและหน า ที่
ทั่วไปและเกี่ยวกับการใชภาษาไทยของผูเกี่ยวของกับ
การจัดการประชุมและการสัมมนา
Principles, planning and processing for
meeting and seminar setting, general roles related
to languages using for meeting and seminar setting

ปดรายวิชา
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144443

ภาษากับวัฒนธรรม
(3-0-6)
Language and Culture
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษากั บ วั ฒ นธรรมใน
แงมุมตางๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ คานิยม โลกทัศน
การใช ภ าษาไทยในปริ บ ทของวั ฒ นธรรม การ
เปลีย่ นแปลงของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
Correlations between language and culture
in different aspects, Thai language and beliefs,
popularities, vision, using of Thai language in
cultural context, changes of language in cultural
context

144444

ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for Mass Communication
ความรู เ กี่ ย วกั บ งานสื่ อ สารมวลชน ลั ก ษณะ
ภาษาที่ใชสื่อ สารในงานสื่ อสารมวลชนประเภทตางๆ
หลักการเขีย นและพูดในงานสื่อสารมวลชน การพู ด
และเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
General knowledge of mass communication,
characteristics of languages used in mass
communications, principles of writing and
speaking in mass communication works, speaking
and writing for mass communication works

4.4 กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวั น
ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ไวยากรณ
ฝรั่งเศสเบื้องตน โครงสรางประโยคที่ไมซับซอน
French for daily communicative skills,
listening, speaking, reading and writing skills,
elementary French grammar, simple sentence
structure
145104

ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ
ตางๆ ไวยากรณฝรั่งเศส โครงสรางประโยคที่ซับซอน
ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกตางกัน
French for communication in various
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situations, French grammar, complex sentence
structure, different levels of French language
145111

การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟ ง และการพู ด ในสถานการณ ต า งๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การฟ งภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา
และข า ว การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น สั ท ศาสตร
ฝรั่งเศสและการออกเสียง สัทอักษร IPA
Listening and speaking in various situations in
daily life, Listening skill based on conversation and
report, expressing an opinion, French phonetics and
pronunciation, phonetic transcription of IPA

ปดรายวิชา

145112

การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การฟ ง และการพู ด ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น การจั บ
ใจความ การเล าเรื่อง การสรุป และการแสดงความ
คิดเห็น
Listening and speaking at higher level,
summarizing, retelling and expressing opinions

ปดรายวิชา

145121

การอานและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ านข าว บทความขนาดสั้ น เรื่อ งสั้น การ
อานเพื่อความเขาใจ การเขียนเรียงความขนาดสั้นใน
หัวขอที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Reading news, short article, short story,
reading for comprehension, writing short
composition in various contexts in daily life

ปดรายวิชา

145122

การอานและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอานบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
การอา นเพื่อจั บประเด็น การวิเคราะห โครงสรางบท
อาน การเขียนความเรียงขนาดยาว
Reading French texts at a more complex
language level, reading for conclusions, analysis of
relationships among the parts of texts, writing long
compositions

ปดรายวิชา
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4.5 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
146111 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Reading and Writing
หลั ก การเบื้ อ งตน ด า นการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ ปญหาในการอานและการเขียน ระดับ
คํา วลี อนุประโยค ประโยคประเภทตางๆ การอา น
เพื่ อ วิ เค ร า ะห ป ร ะโ ย ค ที่ ไ ม ส ม บู ร ณ ก า ร ใ ช
เครื่องหมายวรรคตอน
Basic principles of English reading and
writing and problems in reading and writing at
lexical level, types of phrases, clauses and
sentences, reading focusing on incomplete
sentence problems and the use of punctuation
marks

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปดรายวิชา

146112

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิวัฒน
3(2-2-5)
Progressive Reading and Writing
การอา นภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการ
วิ เ คราะห การเขี ย นในระดั บ ประโยค ย อ หน า และ
ความเรี ย งเชิ ง โน ม น า ว เปรี ย บเที ย บ พรรณนา
ความหมาย เลาความ และประเมินคา
Reading English for comprehension and
analysis, writing sentences, paragraph and
persuasive, comparison/ contrast, descriptive,
definition, narrative and evaluation essays

ปดรายวิชา

146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทักษะการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียง
สระ, พยั ญ ชนะ, การเน น เสี ย งระดั บ คํ า และระดั บ
ประโยค การทําความเขาใจบทสนทนา การฟงเพื่อจับ
คํา สํา คัญ รายละเอี ยด และใจความสํา คัญ การพู ด
โตตอบบทสนทนาอยางเหมาะสม
English listening and speaking skills,
pronouncing vowel and consonant, stress patterns
and intonation in both word and sentence levels,
understanding conversational language, listening for
key words, details, and gist, making response to
the conversation in proper way

ปดรายวิชา
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146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงเน น ใช
ทักษะการฟ ง พูด อา น และเขีย น โดยเพิ่ มหัวขอและ
ประเด็ นการพู ด และการเขี ย นที่ มี ความเกี่ ยวข องกั บ
ศาสตร ที่ นิ สิ ต กํ า ลั ง ศึ ก ษาให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
คําศัพท
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics

146211

การอานและการเขียนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอานภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของเนื้ อ หาหลากหลาย
ประเภท ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง การเขียนบันทึกยอ
บทความ รายงานการวิจัย
Reading English for comprehension and
analysis of various content elements in more
specific contexts, note-taking, article and research
report writing

ปดรายวิชา

146231

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิ ป รายในหั ว ข อ อภิ ป รายที่ ห ลากหลาย
การใช ขอ มูลที่ นา เชื่ อถือ การสนับ สนุ นความคิด เห็ น
การใชคําศัพทและโครงสรางที่ถูกตองเหมาะสม
Discussion of various topics, providing reliable
information and supporting ideas and using
appropriate vocabulary and structure

ปดรายวิชา

146232

การพูดและการนําเสนอในที่
สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
การนําเสนอในที่สาธารณะในรูปแบบตางๆ การ
โตวาที การกลาวสุนทรพจน การพูดแบบฉับพลัน การ
วางองคประกอบเนื้อหาที่กระชับและชัดเจน
Different patterns of oral presentation in
public, debating, giving speech, and impromptu
speaking and organizing clear and concise content

ปดรายวิชา
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วิชาการฝกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต
วิชาการฝกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต
147411 การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต 147411 การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
Independent Study
การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิจัย การ
การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิจัย การ
วิเคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการ
วิเคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวขอทางดานรัฐศาสตร
อภิปราย ในหัวขอทางดานรัฐศาสตร
Studying, collecting data, researching,
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing and discussing in political
analyzing, report writing and discussing in
science
political science
147412 การฝกงาน
6 หนวยกิต
147412 การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training
Professional Training
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและ
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ
ทักษะในงานที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตรในสถาน
และทักษะในงานที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตรในสถาน
ประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
ประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in political science in
improving working skills in political science in
private or government sectors
private or government sectors
147413

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตรในฐานะพนักงาน
ฝกหัดในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in political science as an
apprentice in private or government sectors

147413

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ
และทั กษะในงานที่เ กี่ยวของกั บรัฐ ศาสตรในฐานะ
พนั ก งานฝ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in political science as an
apprentice in private or government sectors

*หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
หมายเหตุ* นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
ยกเว น รายวิ ช าใน
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หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

001111
005171
005173

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต

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

100001

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

3(3-0-6)

147110
147121

รัฐศาสตรเบื้องตน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องตน
รายวิชาพลานามัย

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

004xxx

รวม

1(0-2-1)

001102
004101
100001
126100
192101
191100

18 หนวยกิต

001103
001112
*003134
*003136
126100

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พะเยาศึกษา
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

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

001101
001103
003202

147130

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

192111
192103

161131

จิตวิทยาสังคม
รวม

3(3-0-6)
18 หนวยกิต

161131

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
รัฐศาสตรเบื้องตน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขั้นพื้นฐาน
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
การเมืองการปกครองไทย
ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน
จิตวิทยาสังคม
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
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005172

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
การจัดการการดําเนินชีวิต

3(2-2-5)

147200

ปรัชญาการเมือง

3(3-0-6)

147250
147270
147350
00xxxx

รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
องคการและการจัดการสาธารณะ
ศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

001204
002202
003201
192201
192212
193101
-

ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

3(3-0-6)

146200

147271

การเมืองระหวางประเทศรวมสมัย

3(3-0-6)

192214

147330
147331

การปกครองทองถิ่น
การเมืองการปกครองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก

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

-

3(x-x-x)
3(x-x-x)

192211

00xxxx
00xxxx

192213
รวม

18 หนวยกิต

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ปรัชญาการเมือง
ความสัมพันธไทยกับตางประเทศ
รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
ความสัมพันธระหวางประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
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147240
147310
147311
147370

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ระเบียบวิธีวิจัย
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ

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

192302
192301
192311
192312

xxxxxx
xxxxxx

147220

147371
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

วิฃาเอกเลือก
วิฃาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง

เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
วิฃาเอกเลือก
วิฃาเอกเลือก
วิฃาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

192313
19xxxx
-

192314
192315
19xxxx
19xxxx
19xxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
การเมืองระหวางประเทศรวมสมัย
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปกครองทองถิ่น
เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต
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หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้เพียง 1 รายวิชา

147410
147450
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

*147411
*147412
*147413

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
การบริหารงานภาครัฐ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

192411
193407
19xxxx
19xxxx
19xxxx
xxxxxx

*192411
*192412
*192413

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
การบริหารงานภาครัฐไทย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
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ประวัติ
ผูชวยศาสตราจารยสุนทร สุขสราญจิต
Assistant Professor Sunthorn Suksaranchit
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

นายสุนทร สุขสราญจิต
3 5699 002XX XXX
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท
054-466-666 ตอ 1332
086-906-9075
E-mail
saranjorn@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ผลงานวิชาการ
สุนทร สุขสราญจิต และวีระ เลิศสมพร, บรรณาธิการ. (2557). ประชาคมอาเซียน : กําแพงและ
กับดัก. วารสารรัฐศาสตรฉบับนิสิตและนักศึก ษา. ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม – สิงหาคม
2557. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุนทร สุขสราญจิต. สาวพะเยา : บาดแผลในบทเพลง. บทความนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ เวที วิจั ยมนุษ ยศาสตร ไทยครั้ ง ที่ 8 มนุษ ยศ าสตร ที่แ ปรเปลี่ย นในโลกที่
เปลี่ยนแปลง ระหวางวัน ที่ 27-29 พฤศจิก ายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมป ง
เชียงใหม.
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ผลงานวิจัย
สุนทร สุขสราญจิต. (2557). ชาติพัน ธุในพะเยา: การเมือง พลวัต และความสัมพันธ. พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุนทร สุขสราญจิต. (2557). 100 ปคนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม. พะเยา: คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา.

ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คาเป็ง
Assistant Professor Dararat Khampeng
ชื่อ–สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง
3 5013 005XX XXX
อาจารย์
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5. นายทวีป มหาสิงห์

1 5002 000XX XXX

-

ที่

ชื่อ – สกุล

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

รบ.
รม.

การเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2552

รบ.
(เกียรตินิยม
อันดับ1)
รม.

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555
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ประวัติ
นายทวีป มหาสิงห
Taweep Mahasingh
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

นายทวีป มหาสิงห
35002000XXXXX
อาจารย
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท
054-466-666 ตอ 1400
086-833-2248
E-mail
taweepasia@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2547

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกียรตินิยมอันดับ1)

ผลงานทางวิชาการ
ทวีป มหาสิงห. (2556). แนวความคิดเรื่อง “ราษฎร” ของปรีดี พนมยงค. วารสารรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร ปที่ 1 ฉบับที่ 4, หนา 62-88.
ทวีป มหาสิงห. (2556). แนวความคิดเรื่อง “ระบอบรัฐธรรมนูญ” ของปรีดี พนมยงค. การประชุม
รัฐ ศาสตร แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตรแ หง ชาติค รั้ง ที่ 14 คณะรัฐ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี, หนา 166-176.
ทวีป มหาสิงห. (2560). บทวิจารณหนังสือ “Liberty before Liberalism”, วารสารรัฐศาสตรและ
สังคมศาสตรศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปที่ 2 ฉบับที่ 1, หนา 163-169.
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ทวีป มหาสิง ห . (2560). บทสํารวจขอเสนอความเปน ธรรมทางสัง คมในสัง คมไทย: กรณีเคา
โครงการเศรษฐกิ จ ของปรีดี พนมยงค , วารสารรัฐ ศาสตรแ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559), หนา 58-78.
ผลงานวิจัย
ทวีป มหาสิง ห . (2561). การกอรูปแนวคิดความยุติธรรมของจอหน รอลส. พะเยา: คณะ
รัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา (อยูในชวงดําเนินการวิจัย).
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
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ตารางภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D.
M.A.
วท.บ.
ป.บัณฑิต
รป.ด.
ร.ม.
ท.บ.
รป.ด.
ร.ม.
พณ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ร.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ป.บัณฑิต

1.

ดร.ไชยันต รัชชกูล

37303006XXXXX

รอง
ศาสตราจารย

2.

ร.อ.ทพญ.ดร.สุพัตรา
วรรณสืบเชื้อ

34099006XXXXX

รอง
ศาสตราจารย

3.

ดร.วีระ เลิศสมพร

33015000XXXXX

ผูชวย
ศาสตราจารย

4.

ดร.อรรถสิทธิ์
เมืองอินทร

35019006XXXXX

ผูชวย
ศาสตราจารย

5.

นายสุนทร
สุขสราญจิต*

35699002XXXXX

ผูชวย
ศาสตราจารย

ภาระการสอน ชม./ ปการศึกษา
สาขาวิชา
Peace Studies
ประมง
บัณฑิตอาสาสมัคร
รัฐประศาสนศาสตร
การเมืองการปกครอง
บริหารอุตสาหการ
คติชนวิทยา
ปรัชญา
ปรัชญา
การพัฒนาสังคม
การเมืองการปกครอง
บัณฑิตอาสาสมัคร

2560

2561

2562

2563

2564

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D.
รป.ม.
รป.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปร.ด.

6.

ดร.ฉัตรทิพย
ชัยฉกรรจ

25099000XXXXX

อาจารย

7.

ดร.ณัฑรี
สินธุนาวา พงษพิพัฒน

35001000XXXXX

อาจารย

M.Sc.

8.

ดร.ปยะวดี โรหิตารชุน

31006012XXXXX

อาจารย

ร.บ.
Ph.D.
M.S.
รป.ม.
กษ.บ.
อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ภาระการสอน ชม./ ปการศึกษา
สาขาวิชา

2560

2561

2562

2563

2564

Social Policy
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร

282

282

282

282

282

การบริหารองคการ
ภาครัฐและเอกชน
Organization
Management
การบริหารรัฐกิจ
Development Policy and
Management
Administration and
management
รัฐประศาสนศาสตร
ธุรกิจการเกษตร
ภาษาสเปน

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282
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ลําดับ

9.

10.

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ดร.พงษสนิท คุณนะลา 35001001XXXXX

ดร.รักษศรี เกียรติบุตร

3509901XXXXX

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

Ph.D.

อาจารย

ร.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
Master of Policy and
Administration

11.

ดร.รัชตะ พันธุแสง

51006990XXXXX

อาจารย

12.

นางสาวดารารัตน
คําเปง*

35013005XXXXX

อาจารย

Graduate Diploma in
Public Policy and
Administration
ศศ.บ.
Ph.D.
ร.ม.
น.บ.
ร.ม.
ร.บ.

ภาระการสอน ชม./ ปการศึกษา
สาขาวิชา
Ancient Indian and
Asian Study
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร
Language Sciences
(Linguistics)
-

2560

2561

2562

2563

2564

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

-

ภาษาอังกฤษ
Philosophy
การเมืองและการปกครอง
การเมืองและการปกครอง
-
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ร.ม.
ร.บ.
ศษ.บ.
ร.ม.
ร.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
รป.ม.
รป.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
M.A.
ร.บ.

13.

นายถิรายุส
บําบัด

15499000XXXXX

อาจารย

14.

นายทวีป มหาสิงห*

35002000XXXXX

อาจารย

15.

นางสาวนิศาชล
พรหมรินทร

15499000XXXXX

อาจารย

16.

นางสาววิลาสินี
วดีศิริศักดิ์ *

34808003XXXXX

อาจารย

17.

นางสาวอักษราภัค
ชัยปะละ*

35211001XXXXX

อาจารย

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

หมายเหตุ* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระการสอน ชม./ ปการศึกษา
สาขาวิชา

2560

2561

2562

2563

2564

การเมืองการปกครอง
สังคมศึกษา
การเมืองการปกครอง
-

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

-

282

282

282

282

282

International Relations
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

282

282

282

282

282

ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
ภาษาฝรั่งเศส

282

282

282

282

282

