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สารบัญ 

 

 

                  หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป          1 

1. รหัสและช่ือหลกัสตูร        1 

2. ช่ือปรญิญาและสาขาวชิา       1 

3. วชิาเอก          1 

4. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลกัสูตร      1 

5. รูปแบบของหลกัสตูร        1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร  2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา     2 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศกึษา   4 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

10. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน       6 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา   6 

 ในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ     6 

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   6 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1  และ 11.2  ตอการพัฒนาหลกัสตูรและความเกี่ยวของ 7 

กับพันธกจิของสถาบัน      

12.1 การพัฒนาหลักสูตร       7 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน     8 

13. ความสัมพันธกับหลกัสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของสถาบนั  13 

13.1 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 13 

13.2 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวชิา/ 

หลักสูตรอ่ืน        13 

13.3 การบรหิารจดัการ        14 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 

 

                  หนา 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร         

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสตูร    16 

1.1 ปรัชญาของหลกัสตูร       16 

1.2 ความสําคัญ        16 

1.3 วัตถุประสงคของหลกัสตูร       17 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง        18 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร   

1. ระบบการจัดการการศกึษา       21 

1.1 ระบบ         21 

1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดูรอน      21 

1.3 การเทยีบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค     21 

2. การดําเนนิการหลกัสตูร        21 

2.1 วัน -เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน     21 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา       21 

2.3 ปญหาของนสิติแรกเขา       21 

2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนสิติในขอ 2.3 22 

2.5 แผนการรับนสิติและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป    22 

2.6 งบประมาณตามแผน       22 

2.7 ระบบการศกึษา        23 

2.8 การเทยีบโอนหนวยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 23 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน       23 

3.1 หลักสูตร         23 

3.1.1 จํานวนหนวยกติ       23 

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร      23 

3.1.3 รายวชิา        24 

3.1.4 แผนการศกึษา       31 

3.1.5 คําอธบิายรายวชิา       35 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวชิา     62 

 



สารบัญ (ตอ) 

 

                  หนา 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 63 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร      63 

 3.2.2 อาจารยผูสอน       64 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรอืสหกจิศกึษา) 68 

4.1  มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม   68 

4.2 ชวงเวลา         70 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน      70 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิัย     70 

5.1  คําอธบิายโดยยอ        70 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู       70 

5.3  ชวงเวลา         72 

5.4  จํานวนหนวยกติ        73 

5.5  การเตรยีมการ        73 

5.6  กระบวนการประเมินผล       73 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล     

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิติ      75 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน      76 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสูตร 

สูรายวชิา (Curriculum Mapping)       86 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนสิติ        

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)    97 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ    97 

3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร      97 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 

 

                  หนา 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย         

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม      98 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย     98 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 98 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพดานอ่ืน ๆ     98 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร        

1. การกํากับมาตรฐาน        99 

2. บัณฑติ          99 

3. นสิติ          100 

3.1 การใหคําปรกึษาดานวชิาการและอ่ืน ๆ แกนสิติ    100 

3.2 การอุทธรณของนสิติ       100 

4. คณาจารย         100 

4.1  การรับอาจารยใหม       100 

4.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตาม  

และทบทวนหลกัสตูร        101 

4.3  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ      101 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน     101 

5.1  หลักสูตร         101 

5.2  การเรยีนการสอน        101 

5.3  การประเมินผูเรยีน       102 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู        102 

6.1  การบรหิารงบประมาณ       102 

6.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดมิ     102 

6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเตมิ    103 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators)    103 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 

 

                  หนา 

หมวดท่ี 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร     

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน      105 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน      105 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  105 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม       105 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร    106 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ     106 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก  ขอบงัคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553   

      และที่แกไขเพ่ิมเตมิ        108 

ภาคผนวก  ข  ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเกาและหลกัสูตรปรับปรุง     124 

ภาคผนวก  ค  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร      186 

ภาคผนวก  ง  รายงานการประชุมวพิากษหลักสูตร       191 

ภาคผนวก  จ  ประวัตแิละผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสตูร     197 

ภาคผนวก  ฉ  ภาระการสอนของอาจารยประจําหลกัสตูร     207 
 



                                                                                                                                                                                                                                               

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Political Science Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร :    0561 

  ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  

  ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Political Science Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ไทย) :    รัฐศาสตรบัณฑติ 

  ชื่อย่อ (ไทย) :    ร.บ.  

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Bachelor of Political Science 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    B.Pol.Sc. 

 

3. วิชาเอก  

  ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

  จ านวนไม่น้อยกว่า 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  

รับนิสิตไทยหรอืนิสติต่างชาตทิี่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี   
 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  ไม่ม ี
 

        5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งที่ 15 (8/2559) วันพุธ ที ่30 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที ่10 วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

ครั้งที ่123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560      

วันที ่16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ข้าราชการประจ า หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เจ้าพนักงาน

ปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ

หรอืนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ  

8.2 เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตราก าลัง หัวหน้า /ผู้ช่วย

ผูจ้ัดการโครงการของเอกชน เชน่ บริษัทหา้งรา้น โรงแรม สายการบิน ธนาคาร เป็นต้น 
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8.3 พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านสังคมศาสตร์ 

8.4 นักวิชาการหรอืนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ 

8.5 เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ 
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9.   ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1. นายสุนทร 

 สุขสราญจติ 

35699002XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

ร.บ. 

(เกียรตนิิยม

อันดับ 2) 

 

การพัฒนาสังคม 

บัณฑติอาสาสมัคร 

การเมอืงการ

ปกครอง 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 

2548 

2547 

2. นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง 35013005XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

 

ร.บ. 

การเมืองและการ

ปกครอง 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

 

2549 

 

3. นายทวีป มหาสิงห์ 35002000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

 

ร.บ. 

(เกียรตนิิยม

อันดับ 1) 

 

การเมอืงการ

ปกครอง 

- 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2555 

 

2547 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

4. นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 34808003XXXXX อาจารย์ M.A. 

 

ร.บ. 

 

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตนิิยม

อันดับ 1) 

 

International 

Relations 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืง

การปกครอง

เปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

Deakin University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

2553 

 

2548 

 

 

 

2548 

5. 

 

 

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

 

ศศ.บ. 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ  ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน

ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน รัฐบาลไทยจึงได้ให้

ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนเป็นอย่าง

มาก ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และยังเป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับ 1 ของไทย

เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักในการที่จะท าให้อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคม

อาเซียน” ต่อไป รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนตามที่ไดประกาศตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 

2554 ที่ต้องการน าประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางสมบูรณโดยสราง

ความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมอืงและความมั่นคง 

โดยรวมถึงการเรงด าเนินการตามขอตกลงในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งใน

มิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอก

ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเขาสู่

ประชาคมอาเซียน 

ผลของนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยได้เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับ และด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องเตรียม

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการศึกษา ทักษะฝมีือแรงงาน 

รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่รอบด้าน และมีโอกาสในการ

หางานท าในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมากขึ้น  

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ปรากฎการณ์ต่อเนื่องของโลกาภิวัตน์รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างมากในปัจจุบัน กล่าวคือ 

โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงรัฐต่าง ๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและได้รับ

ผลกระทบจากซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่ง

ประเทศไทยก็ถูกผูกโยงเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากการผสานกลมกลืนและการปะทะกันระหว่างค่านิยม

ตะวันตกและตะวันออก การผสานกลมกลืนท าให้สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
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กระแสตะวันตกที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์การค้าแบบทุนนิยม-เสรีนิยม อุดมการณ์การเมืองแบบ

ประชาธิปไตย การให้ความส าคัญต่อสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน การเคารพต่อหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตาม ส่วนการปะทะกันน ามาซึ่งความขัดแย้ง เช่น ความ

ขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อ

การร้าย การแบ่งแยกดินแดน การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้

เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องรับมอืต่อไป 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมตามสามเสาหลัก คือ  ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีกระทรวงพาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก ซึ่งแนวโน้ม

การพัฒนาส าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการปรับตัวของไทยให้เข้ากับภาวะ

ดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก กล่าวคือ สังคมมีความตื่นตัวเพื่อ

รับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น มีการตั้งค าถามและคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ผลดีและผลเสียทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

ผลดีเช่นการที่สังคมไทยสามารถเปิดรับเพื่อเรียนรู้สังคมภายนอกจากประเทศอื่นในอาเซียนและสังคม

โลกได้ต่อไป ผลเสียเช่นการอพยพโยกย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย ปัญหาสมองไหลของ

แรงงานมฝีมีอื การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ดังที่ได้กล่าวในข้อ 12.1 และ 12.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มี

ส่วนท าให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจสภาพสังคมรอบตัวและ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับด้านเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงสภาพดังกล่าว จึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติขึน้ เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะผลิตบัณฑิตที่จะมีความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นไปของรัฐไทยที่เชื่อมโยงต่อระบบสังคมโลกได้

อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในส่วนของการเมืองที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก ที่มีพัฒนาการเป็นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง

บัณฑิตที่มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ โดยเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกิดขึน้ในสังคม  

ปัญหาที่เกิดขึน้ และหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดติดวาทกรรมดั้งเดิมที่ขาดความพยายามเรียนรู้
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พลวัตของโลก การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจการเมืองของบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  จะเป็น

การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าที่

เป็นอยู่ต่อไป 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากปัจจุบันการเมืองมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่าง

แนบแน่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยและมีเนื้อหาที่เหมาะสม อันจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น

ทางการเมอืงที่เช่ือมโยงกับด้านอื่น ๆ ได้ 

 12.2.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

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

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ

ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าทั้งกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 

Education: TQF: HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทั้ง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ

ศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายใน

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง

วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย 

(2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จรงิในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผูน้ าในการวิจัยใหส้ามารถ

ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น 

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ

ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร

จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตภาคเหนอืตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยใน

การสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็น

รากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน าไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้ 

1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี

ภารกิจหลักเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และ

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา (Volunteer Mind) และจิตส านึกเพื่อสังคม (Public 

Consciousness and Awareness) 
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2) พันธกิจด้านวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย

สังคม ปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้าน

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม มุ่งสู่

มาตรฐานสากล 

3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครอง การบริการสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการ

เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต

ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ

ความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(Pluralist society) และการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

5) พันธกิจด้านการบริหารและการประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะ (High-performance organization) 

และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ

และงานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และธรรมาภบิาล และมุ่งรับใช้สังคม (Community Engagement Faculty) 

 

 12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ   

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ         

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง                       

รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ด้านการ

ค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้ 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านงาน

เอกสาร การวิเคราะหเ์หตุการณ์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงานในภาคราชการ รวมทั้ง
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การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานธุรกิจเอกชน บัณฑิตจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 (2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้น

พื้นฐานได้ สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้เทคนิคการวางแผน การจัดท าโครงการ การ

ก าหนดประเด็นปัญหาเป็นเครื่องมือหลัก น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังส าเร็จ

การศกึษา หรอืใช้เป็นรากฐานในการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการด้านการ

บริหารงานบุคคล การจัดท าเอกสารราชการ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

กฎหมายปกครอง สิทธิมนุษยชน การบริหารการพัฒนาแก่วงการอาชีพหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความตระหนักรู้ถึ งคุณค่าแห่ ง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่

การอยู่รว่มกันในสังคมอย่างสันต ิยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้  

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ลุ่มลึกใน

ศาสตร์ของตนเอง มีทักษะด้านวิชาชีพ รอบรู้ด้าน IT และภาษา และให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 

และจติส านึกเพื่อสังคม 

(2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา

สังคม และสามารถยกระดับไปสู่ความเป็นสากลต่อไป 

(3) หลักสูตรเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางการเมืองในทุกระดับ ทั้งใน

ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการ บนฐาน

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และ

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเข้าใจและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมพหุ

วัฒนธรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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(5) หลักสูตรจะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 

เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 

และมุ่งรับใช้สังคม 
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13. ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้  

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

192111 การเมอืงการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
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192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

192313 การเมอืงระหว่างประเทศรว่มสมัย  

Contemporary International Politics 

3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

193354 การตอ่ต้านทุจริต 

Anti-Corruption  

3(3-0-6) 

 

     13.3 การบริหารจัดการ 

    13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ส าหรับความรับผิดชอบของสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ใน

ระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะก าหนดให้
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รายวิชารัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุ

รายวิชารัฐศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจา้ของหลักสูตร  

ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ก าหนดให้รายวิชารัฐศาสตร์

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย รายวิชาใดที่ใช้รหัสวิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ได้แก่ รหัส 192xxx) มหาวิทยาลัยจะ

มอบหมายให้อาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้สอน ส าหรับการ

ประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาที่ใช้รหัสของสาขาวิชารัฐศาสตร์

เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติเป็นศาสตร์ดา้นการเมอืงการปกครอง การบริหาร และการเมอืงโลก เป็น

สื่อประสานเช่ือมโยงระหว่างตัวตน สถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก 

1.2 ความส าคัญ  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์ทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งของประเทศและของประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือบทบาทของ

พลเมืองในศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายทั้งในแงข่องตัวตนและบทบาทหน้าที่ที่ควรต้องครอบคลุม

มิติต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกของชุมชน รัฐชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นพลเมืองของประชาคมโลก ส่งผล

ให้ประเด็นในการเรียนรู้มีความหลากหลาย ดังนั้นนิสิตรัฐศาสตร์จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจถึง

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้จากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ทั้งในบริบทด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและองค์

ความรู้เก่าและองค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการศึกษา

กรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการเลือกศึกษาวิชาเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง การปกครองและ

บริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ลึกซึ้ง เพิ่มเติม เพื่อให้

บัณฑติเป็นผู้รูผู้เ้ชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าความรูแ้ละทักษะที่ได้รับจากการศกึษา

ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งตอบสนองปรัชญาของการอุดมศึกษาและปรัชญา

สถาบัน 

  กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 

   (1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง ได้แก่ วิชาที่ เน้นการศึกษาไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอ านาจ

ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ระบอบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ตลอดจนประเด็น

การเมืองร่วมสมัย เช่น ปรัชญาการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ การเมืองการปกครองไทย 

การปกครองท้องถิ่น 

   (2) กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ประเด็น

เกี่ยวกับอ านาจส่วนท้องถิ่น พลวัตรทางการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการปกครองและบริหารงานส่วน

ท้องถิ่น เช่น การปกครองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมภาคเหนือตอนบน การ

ปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ประชาธิปไตยในการเมอืงท้องถิ่น 

   (3) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่วิชาที่เน้นการศึกษาไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่เป็น

ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อันครอบคลุมประเด็น

ด้านต่าง ๆ คือการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เช่น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ 

   (4) กลุ่มวิชากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่วิชาที่เน้นการศกึษาไปที่การบริหารงานและ

การจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดการ

สาธารณะ การบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

 

  ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 

(1) ทักษะความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ากระท าในสิ่งที่มีเหตุผล 

(2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น วิ เคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารและการหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองตลอดชีพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน โดยทักษะนี้ จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชา

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และในรายวิชาการเขียนรายงานการวิจัย หรือรายวิชาประเด็นปัจจุบันใน

หัวข้อตา่ง ๆ 

(3) ทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดหรอืสนับสนุนให้มีการฝึกงาน

ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ทักษะด้านความรู้อย่าง

บูรณาการในการท างานจริง การเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้

อย่างมคีวามสันตสิุข 

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุนทรีย

ศลิป์ และด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จึงมีส่วนส าคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี

คุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มุ่งผลติบัณฑิตให้มคีุณสมบัติดังนี้ 

1.3.1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 

รวมถึงความรู้และทักษะด้านภาษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะนั้นเพื่อ

สร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 

1.3.2 เพื่อเข้าใจและประยุกต์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการน าไปประกอบ

อาชีพและการศกึษาต่อในอนาคต 
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1.3.3 เพื่อให้มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต่อการท าความเข้าใจสภาพ

การเมืองเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเข้าไว้ดว้ยกันได้ 

1.3.4 เพื่อให้มีความรูคู้่คุณธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.3.5 เพื่อให้มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัย

ในระดับเบื้องต้นเพื่อช่วยในการพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนใช้ชีวิตอยู่

ได้ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการ

พัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวหลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยมี

ระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรในปี

การศกึษา 2560 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ในปีการศกึษา 2564 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จ

ภายในไม่เกินปีการศกึษา 2559 ดังตอ่ไปนี ้
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรเรื่อง

ต่าง ๆ ของ สกอ. หาก สกอ. ท า

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 

1.1 ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  

1.2 เชญิคณาจารย์และผูเ้ชี่ยวชาญ

ในสถาบันมสี่วนรว่มในการพัฒนา

หลักสูตร 

1.3 เชญิผูท้รงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตร 

 

1.1 หลักสูตรที่ได้รับปรับปรุงแล้ว 

1.2 รายงานผลการด าเนินการการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวาม

ทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ

ตลาดแรงงาน 

2.1 ส ารวจความตอ้งการบัณฑติ

และความเปลี่ยนแปลง ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

2.2 ส ารวจภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ 

 

 

 

 

2.3 ส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของบัณฑติที่มีต่อ

หลักสูตร 

 

 

 

 

2.4 ส ารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบ การที่นิสติเข้าท างาน 

 

 

 

2.1 ผลการส ารวจความต้องการ

บัณฑติในตลาดแรงงานปัจจุบัน 

2.2 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ

สมบูรณ์ 

 

2.3 ผลส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิตได้งานท าในด้านที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

2.4 รายงานสรุปผลการส ารวจ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 

2.5 ความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของบัณฑิตที่ผา่นหลักสูตร

ดังกล่าวแล้ว 

2.6 รายงานสรุปผลส ารวจความ

พึงพอใจและความคิดเห็นของ

บัณฑติ 

 

2.7 ความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นิสติเข้าท างาน 

2.8 รายงานสรุปผลส ารวจความ

คิดเห็นของสถานประกอบการที่

นิสติเข้าท างาน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นจากองค์กรภาครัฐ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น และสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

2.9 การประชุมของสาขาวิชา

รัฐศาสตร์กับองค์กรภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2.10 รายงานผลการจัดประชุม 

เพื่อน าไปประกอบการพัฒนา

หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติ    มี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

    1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

               ข้อ  4  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

                         4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

                         4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

                         4.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                         4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

                         4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

                ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรอืการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ 
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                         5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่

มหาวิทยาลัย หรอืที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

                          5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรอืผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

       เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.3.1 พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

 2.3.2 พื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของนิสิตจากระบบรับตรง ระบบ admission 

กลาง และจากโครงการพเิศษอาจแตกต่างกัน  

 2.3.3 ความไม่กระตอืรอืร้นและขาดเป้าหมายในการเรียนด้านรัฐศาสตร์ 

 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  

2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตที่มีพื้นอ่อนในภาค

การศกึษาต้น  

2.4.3 กระตุ้นและให้ความรู้ในเรื่องการเรยีนและท างานของนักรัฐศาสตร์ 

 

    2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 200 200 200 200 200 

ช้ันปีที่ 2  200 200 200 200 

ช้ันปีที่ 3   200 200 200 

ช้ันปีที่ 4    200 200 

รวม 200 400 600 800 800 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

   200 200 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

2,160,000 

720,000 

 

2,340,000 

720,000 

 

2,520,000 

720,000 

 

2,700,000 

720,000 

 

2,880,000 

720,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

700,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

700,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

700,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

700,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

700,000 

300,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

4. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายจ่าย 7,304,000 7,484,000 7,664,000 7,844,000 8,024,000 

    *ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 12,000 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบช้ันเรยีน 

          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

          แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลอินเตอรเ์น็ต 

          อื่น ๆ ระบุ..................................................................................................... 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
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โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต   30 30 

   1.1 ศกึษาทั่วไปบังคับ  21 30 

   1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก  9  

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 94 94 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ    

   2.2  กลุ่มวิชาแกน  33 33 

2.3  กลุ่มวชิาเอก 

       กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

       กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 55 

31 

24 

55 

34 

21 

   2.4  กลุ่มวชิาการฝึกงาน/สหกิจ

ศกึษา/การศึกษาอิสระ 

 6 6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต   6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 130 130 

 3.1.3 รายวิชา  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ จ านวน   30  หน่วยกิต 

 

001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา     3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 
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  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    จ านวน       94  หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาแกน      จ านวน        33  หนว่ยกิต 

 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Economics 

 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

161131 จติวิทยาสังคม      

Social Psychology    

3(3-0-6) 

191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

Fundamental Humanities and Social Sciences 

3(3-0-6) 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้  

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้  

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

192201 ปรัชญาการเมอืง  

Political Philosophy 

3(3-0-6) 

192301 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ  

Comparative Politics and Government 

3(3-0-6) 
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192302 ระเบียบวิธีวิจัย          

Research Methodology  

3(2-2-5) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 
 

     กลุ่มวชิาเอก                 จ านวน        55  หนว่ยกิต 

     วิชาเอกบังคับ           จ านวน        34  หนว่ยกิต 
   

192111 การเมอืงการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 

Constitution and Political Institution 

3(3-0-6) 

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

Thai Foreign Relations  

3(3-0-6) 

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ  

State, Society and Public Policy 

3(3-0-6) 

192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

International Relations of Southeast Asia  

 

3(3-0-6) 

192311 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภาคเหนือ

ตอนบน  

History, Economy, Politics and Society of Upper Northern 

Thailand 

3(3-0-6) 

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

Constitutional and Administrative Laws 

3(3-0-6) 

192313 การเมอืงระหว่างประเทศรว่มสมัย  

Contemporary International Politics  

3(3-0-6) 

192314 การปกครองท้องถิ่น  

Local Government 

3(3-0-6) 

192315 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ   

International Political Economy    

3(3-0-6) 

192411 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 
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193407 การบริหารงานภาครัฐไทย  

Thai Public Administration   

3(2-2-5) 

 

     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หนว่ยกิต 

 ให้นิสิตเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ จากจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการ

เมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และ 4. กลุ่มวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชา

หนึ่งเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 21 หนว่ยกิต ตามรายละเอียดดังนี้  
 

   1. กลุ่มวชิาการเมอืงการปกครอง  

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

 Criminal Law for Political Scientist  

3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์  

Civil Law and Commercial Law for Political Scientist 

3(3-0-6) 

192321 จรยิธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม  

Ethics and Social Justice  

3(3-0-6) 

192322 ประวัติความคิดทางการเมือง 

History of Political Thoughts  

3(3-0-6) 

192323 ความรุนแรงและสันติวธิี  

Violence and Nonviolence  

3(2-2-5) 

192324 แนวคิดมาร์กซิสมแ์ละหลังมาร์กซิสม์  

Marxism and Post-Marxism  

3(3-0-6) 

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 

Political Parties, Interest Groups, and Elections 

3(3-0-6) 

192326 การเมอืงกับชีวติ  

Politics and Life   

3(2-2-5) 

192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม 

Political and Social Movements 

3(3-0-6) 

192328 เพศกับการเมอืง  

Gender and Politics   

3(3-0-6) 

192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง    

Selected Topics in Politics and Government 

3(3-0-6) 

192422 การเมอืงการปกครองของประเทศมหาอ านาจ 

Politics and Government of Major Powers  

3(3-0-6) 
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192423 

 

ภูมริัฐศาสตร์ 

Geo-Politics   

3(3-0-6) 

192424 การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมอืง 

Development, Environment and Politics 

3(3-0-6) 

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร ์กับการเมอืง 

Language, Literatures, Films and Politics 

3(3-0-6) 

 

 

2. กลุ่มวชิาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 

192331 ประชาธิปไตยและการมีสว่นรว่มในการเมอืงท้องถิ่น  

Democracy and Public Participation in Local 

Government 

3(3-0-6) 

192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Local Government and Related Law 

3(3-0-6) 

192333 การเมอืงและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   

Comparative Local Government 

3(3-0-6) 

192334 ภาวะผูน้ าและชนช้ันน าทางการเมอืง 

Leadership and Political Elite 

 

 

3(3-0-6) 

192335 การเมอืงและการกระจายอ านาจทางการศกึษาใน

ท้องถิ่น 

Politics and Educational Decentralization in Local 

Administration 

3(3-0-6) 

192431 การบริหารจัดการท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Local Governance 

3(3-0-6) 

192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น 

Innovations for Local Management 

3(3-0-6) 

192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น 

Selected Topics in Local Government 

3(3-0-6) 
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3. กลุ่มวชิาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

192341 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

History of International Relations   

3(3-0-6) 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ  

International Law 

3(3-0-6) 

192343 องค์การระหว่างประเทศ  

International Organizations 

3(3-0-6) 

192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

Theories of International Relations 

3(3-0-6) 

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ  

Strategic Studies and International Security 

3(3-0-6) 

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Human Rights in the International System 

3(2-2-5) 

192347 การก่อการร้ายในการเมอืงโลก 

Terrorism in International Politics 

3(3-0-6) 

192348 การวิเคราะหน์โยบายต่างประเทศและกระบวนการ

ก าหนดนโยบายต่างประเทศ  

Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign 

Policy Making 

3(3-0-6) 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย  

Thai Foreign Policy 

3(3-0-6) 

192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

Foreign Policy of Major Powers 

3(2-2-5) 

192442 การเมอืงโลกผ่านสื่อ  

Global Politics through Media 

3(2-2-5) 

192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง 

Affairs of Greater Mekong Subregion Countries   

3(3-0-6) 

192444 พรมแดนศึกษา 

Boundary Studies 

3(3-0-6) 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ  

Diplomacy and International Negotiation 

3(3-0-6) 
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192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคที่เลือก

ศกึษา 

International Relations of a Selected Region 

3(3-0-6) 

 

4. กลุ่มวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

193231  การจัดการองค์การสาธารณะ  

Public Organization Management  

3(3-0-6) 

193241            การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

Human Resource Management in Public Sector  

3(3-0-6) 

193251            นโยบายสาธารณะ  

Public Policy   

3(3-0-6) 

193302 การบริหารงานคลังสาธารณะ 

Public Finance Administration  

3(3-0-6) 

193303

  

การบริหารท้องถิ่น  

Local Governance  

3(2-2-5) 

193352     การบริหารโครงการ   

Project Management   

3(2-2-5) 

193354 การตอ่ต้านทุจริต 

Anti-Corruption  

3(3-0-6) 

193442  ไตรภาคีสัมพันธ์ส าหรับนักบริหารภาครัฐ  

Tripartite Relations for Public Administrators 

  

3(2-2-5) 

193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

Conflict Resolution  

        

3(2-2-5) 

    วิชาสหกิจศกึษา การฝกึงาน การศกึษาอิสระ  6  หน่วยกิต   

   ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

192451 การศกึษาอิสระ  

Independent  Study  

6 หนว่ยกิต 

หรอื 

192452  การฝึกงาน   

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

หรอื 

192453 สหกิจศึกษา     

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 
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    3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ย น รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   

Ready English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

100001    ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้    

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

Fundamental Humanities and Social 

Sciences 

3(3-0-6) 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 

 

การใชภ้าษาไทย     

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

161131 จติวิทยาสังคม    

Social Psychology    

3(3-0-6) 

192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้

Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

192111 

 

การเมอืงการปกครองไทย   

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 



33 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202

    

สังคมพหุวัฒนธรรม   

Living in Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

192201 

 

ปรัชญาการเมอืง    

Political Philosophy 

3(3-0-6) 

192212 

 

ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 

    

พลเมอืงใจอาสา   

Citizen Mind by Citizenship  

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 

Constitution and Political Institution 

3(3-0-6) 

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ  

State, Society and Public Policy 

3(3-0-6) 

192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

International Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาตน้ 

192301 

  

การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ

Comparative Politics and Government  

3(3-0-6) 

192302 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology  

3(2-2-5) 

192311 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมของภาคเหนือตอนบน  

History, Economy, Politics and Society of 

Upper Northern Thailand 

3(3-0-6) 

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

Constitutional and Administrative Laws 

3(3-0-6) 

192313 การเมอืงระหว่างประเทศรว่มสมัย  

Contemporary International Politics  

3(3-0-6) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

192314 การปกครองท้องถิ่น    

Local Government  

3(3-0-6) 

192315 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ

International Political Economy    

3(3-0-6) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective  

3(x-x-x) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective  

3(x-x-x) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

192411 สัมมนา 

Seminar  

1(0-2-1) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

19xxxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

193407 การบริหารงานภาครัฐไทย  

Thai Public Administration 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

 

       ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นสิิตเลือกเรียนวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

192451 การศกึษาอิสระ   

Independent  Study 

6 หนว่ยกิต 

          หรอื 

192452  การฝึกงาน     

Professional Training  

6 หนว่ยกิต 

          หรอื 

192453  สหกิจศึกษา 

Co-operative Education  

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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        3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย 

ประเภท และล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท า

กฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคัญ

ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน  

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

hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, important context of 

constitution law, admininistrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life 

 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย

ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใชแ้ก่ความผิดลหุโทษ ความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม

และการแปลงเอกสาร ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง 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 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 Civil Law and Commercial Law for Political Scientist   

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

ประกัน จ านอง จ าน า ประกันภัย ตั๋วเงนิ หุน้ส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก 

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

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

guarantee, mortgage, pledge, insurance, bills, partnership and company, family and estate 

 

126100   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)   

 Introduction to Economics  

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคาโดย

อุปสงค์  อุปทาน  ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงนิ  นโยบาย

การคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

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

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

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

inflation and deflation and international trade 

 

161131     จติวิทยาสังคม   3(3-0-6) 

 Social Psychology     

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก 

พฤติกรรมและเจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การท าตาม ความเอือ้เฟื้อและการช่วยเหลือผูอ้ื่น 

อคติและการกีดกัน อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทางสังคม ความ

ก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคม การรับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย 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 าคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาการของ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและคล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สื่อ ศิลปะ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา องค์ความรูท้างสังคมและวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อท าความเข้าใจสังคม 

 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

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

 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  

ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์  สาขาของวิชารัฐศาสตร์  แนวคิดพื้นฐานทางด้าน

รัฐศาสตร์ การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา และอุดมการณ์ทางการเมือง 

พืน้ฐาน การค้นคว้าและวิธีการหาความรูท้างด้านรัฐศาสตร์ 

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

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

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

 Introduction to International Relations  

 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัว

แสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง 

การทูต นโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง

ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การเมอืงเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 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  

 ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททางการเมืองของตัวแสดงและสถาบันทาง

การเมืองที่ส าคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย  การเชื่อมโยง

กับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ การแบ่งชนชนช้ันทางสังคมแบบไพร่-เจ้านาย  

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

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

client relationship, and lord-subject class stratification 

 

192201     ปรัชญาการเมือง   3(3-0-6)  

 Political Philosophy  

 แนวทางการศกึษาปรัชญาการเมือง ปรัชญาทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ  

คือ เพลโต อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหา

ความหมายของค าส าคัญทางการเมอืง คือ ความยุติธรรม อ านาจ การเมอืง 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  

 พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสถาปนารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย การ

แบ่งแยกอ านาจ และแนวทางการศึกษาสถาบันการเมืองใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมอืง ปรากฏการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืงในปัจจุบัน 

 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 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ บทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยต่ าง ๆ ผลกระทบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ต่างประเทศในอนาคต 

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

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

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

of Thai foreign relations  

 

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

 State, Society and Public Policy 

 ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม  การ

เปรียบเทียบกระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบการปกครองและระบบการเมือง

ต่าง ๆ ตัวแสดงส าคัญทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดและการน านโยบายสาธารณะไปใช้ในสังคม  

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กับสังคมตามแต่ละช่วงเวลา 

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 บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีต่อ

ภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่ส าคัญอื่น  ๆ นอกภูมิภาค และประเด็นปัญหา

ส าคญัที่เกิดขึน้ในภูมภิาค 

 Development of relationship among countries in Southeast Asia, cooperations and 

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

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

issues in Southeast Asia   

 

192301  การเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ      3(3-0-6) 

 Comparative Politics and Government  

 พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครอง

เปรียบเทียบ วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ 

รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การน าเอาความรู้

ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่ง ๆ  

 Development of comparative politics and government as subject, subfields of 

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

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

and judiciary, political behaviors, using theoretical concepts and knowledge in examining and 

comparing politics and government of selected countries 

 

192302  ระเบียบวิธีวิจัย         3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การ

ก าหนดค าถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและ

การสุ่ม การสรา้งเครื่องมอื 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 เหตุการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย : เชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูน  ล าปาง พะเยา  น่าน  แพร่  

แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ ใกล้เคียง การวิเคราะห์  การท าความเข้าใจ และการสร้างค าอธิบายต่อ

ประวัติศาสตร์ทางการเมอืง 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 ข้อกฎหมายส าคัญ

ที่มปีระโยชน์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

 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 

 ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อ

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่าง

ประเทศมหาอ านาจ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศ 

การแพรข่ยายของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการรา้ย วิกฤตเศรษฐกิจโลก 

 Crucial issues emerging in contemporary international politics and affecting current 

system of international relations, globalization, security, nationalism, competition of major powers, 
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conflict in the Middle East, inter-state and intra-state wars, nuclear proliferation, terrorism, 

economic crises 

 

192314 การปกครองท้องถ่ิน   3(3-0-6) 

 Local Government  

 ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นไทย  

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

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

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

government’s development  

 

192315    เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 International Political Economy    

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและ

ทฤษฎี พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือ

และความขัดแย้งในเศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ 

 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  

 คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในฐานะองค์ความรูแ้ละคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์

พึงมี ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค การกระจาย

ผลประโยชนแ์ละอ านาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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

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

opportunity, economic egalitarianism, decentralization of power, other related topics 
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192322 ประวัติความคิดทางการเมือง   3(3-0-6) 

 History of Political Thoughts   

 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง ชีวประวัติและความคิดทางการเมือง

ของนักคิดคนส าคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน 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 และอิทธิพลของนักคิด

เหล่านีต้่อความคิดทางการเมอืงโดยรวมของโลก 

 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 ความรุนแรงและสันติวธิี    3(2-2-5) 

 Violence and Nonviolence   

 ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิง

สัญลักษณ์ และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมือง

โดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก ต าราวิชาการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง ชีวประวัติบุคคลที่ใช้

ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองใช้ความไม่รุนแรง เงื่อนไข

ทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง แนวความคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการใช้ความไม่

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 แนวคดิมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซสิม์    3(3-0-6) 

 Marxism and Post-Marxism   

 แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ 

การวิเคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน 

การสะสมทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของแรงงาน การต่อสู้ทางชนช้ัน  บทบาท
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ของรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมที่มีต่อนักคิดอื่น 

เลนิน สตาลนิ ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่ อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม ์และส านักวิพากษ์  

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

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

value, capital accumulation, technological  innovation and labor reproduction,  class struggle,  roles 

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

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

 

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

 Political Parties, Interest Groups, and Elections 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทาง

การเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่เกิดขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่  รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มกดดันทาง

การเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทาง

การเมอืงและสถาบันการเมอืงเพื่อการพัฒนาการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

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

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

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

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

development in democratic system       

 

192326 การเมืองกับชีวติ   3(2-2-5) 

 Politics and Life    

 ความหมายของค าว่าการเมืองทั้งในมุมกว้างและมุมแคบ  ความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่อง

การเมืองกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนักรู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจก

บุคคลที่มตี่อทิศทางการเมอืงในประเทศของตน 

 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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192327 ขบวนการทางการเมืองและสังคม   3(3-0-6) 

 Political and Social Movements   

 แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบ

ดั้งเดิมและแบบใหม่ ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบกับการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภวิัฒน์ 

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

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

globalized era    

192328 เพศกับการเมือง    3(3-0-6) 

 Gender and Politics    

 เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ ทฤษฎีด้านเพศสภาพและการเมืองเป็น

ศูนย์กลาง เพศสภาพและความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศต่อการเมือง เชื้อชาติ ชนช้ัน และสีผิว 

ความรู้และมุมมองด้านเพศสภาพ อิทธิพลเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเป็นพื้นฐานส าคัญต่อแนว

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 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถ่ิน   3(3-0-6) 

 Democracy and Public Participation in Local Government 

 แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตในสังคมไทย ความหมายของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน การริเริ่มหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบาย

ของท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบและขั้นตอนของการมีสว่นร่วมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 Democratic thoughts and values with ways of life in Thai society, meanings of public 

participation, initiation and intensification of participation of public sector in local policy making, 

practical examples of form and procedure of participation       

 

192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   3(3-0-6) 

 Local Government and Related Law   

 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายปกครองที่

เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่ดนิ การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

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

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

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

other related drafting laws    

 

192333 การเมืองและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทยีบ      3(3-0-6) 

 Comparative Local Government  

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการกระจายอ านาจ รูปแบบ และอ านาจหน้าที่ของ

องค์ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความ

ต่างของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น 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 ภาวะผู้น าและชนชั้นน าทางการเมือง      3(3-0-6) 

 Leadership and Political Elite  

 แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผู้น าและชนช้ันน าทางการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง

ผู้น าทางการเมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้น าในทางการเมือง ประวัติผู้น าคนส าคัญของประเทศ

ต่าง ๆ ภาวะผู้น าของไทยในช่วงเวลาร่วมสมัย 

 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 การเมืองและการกระจายอ านาจทางการศึกษาในท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 Politics and Educational Decentralization in Local Administration 

 แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจายอ านาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดใีนท้องถิ่น 
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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    

 การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการ

ของระบบระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น  ๆ และ

ผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความรว่มมอืและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอ านาจและผลกระทบต่อการรักษา

และเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศ 

 Origins and development of modern international system,  capitalism and development 

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

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

maintenance and transformation of international orders 

 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 International Law  

 ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ  การรับรองรัฐและ

รัฐบาล  สิทธิและหน้าที่ของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐ

ในการติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อ

พิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับข้อพิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ

อาชญากรรมสงคราม การก่อการรา้ยและตัวประกัน อาชญากรรมขา้มชาติ 

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

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

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

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

hostage,  transnational organized crimes 

 

192343 องค์การระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 International Organizations  

 พื้นฐานความคิดว่าด้วยเรื่องการรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ  

การวิเคราะหบ์ทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ  
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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   

 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก าเนิด พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎี

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็น

ส าคัญในการเมอืงโลก คือ โลกาภวิัฒน์ โลกาภบิาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน  

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

International Relations, evaluation of contemporary International Relations theories with relevance 

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

governance, security, human rights 

 

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 Strategic Studies and International Security   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา  พัฒนาการของ

การศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดในการศึกษา กรอบทางทฤษฎี ในการ

วิเคราะห์ ข้อถกเถียงโต้แย้งในปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงศึกษา 

พัฒนาการทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีในวิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้าน

การทหาร และยุทธศาสตรน์ิวเคลียร์  

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

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

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

military affairs, nuclear strategy 

 

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

 Human Rights in the International System  

 ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสทิธิมนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบ

รัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใชร่ัฐ   
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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    

 นิยามและแนวคิดของการก่อการร้าย พัฒนาการของการก่อการร้าย ค าอธิ บายเชิง

ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการร้าย รูปแบบและแนวโน้มของการก่อการรา้ยใน

โลก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการรา้ยในโลก การรับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามดา้น

การก่อการรา้ย กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการรา้ยในบริบทของระระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

 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 การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและกระบวนการก าหนดนโยบาย 

 ต่างประเทศ   3(3-0-6) 

  Analysis of Foreign Policy and Process of Foreign Policy Making  

 แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะนโยบายต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของการก าหนดและ

กระบวนการการท านโยบายต่างประเทศ  ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นมา 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องเดียวกัน  กรณีศึกษาจากตัวอย่างนโยบาย

ต่างประเทศที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 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 

 นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนด

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

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

 

192411     สัมมนา      1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 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  

 ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครองของประเทศที่ให้ความสนใจ  องค์กรและ

สถาบันทางการเมือง  กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง  

กระบวนการการตัดสนิใจ และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ภายในสังคมการเมอืง 

 Typical aspects of politics and government of selected interesting country, 

organizations and political institutions, political process and system, attitude and behavior of its 

citizens, decision-making process, other significant topics within political realm 

 

192422  การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ   3(3-0-6) 

  Politics and Government of Major Powers 

  ความหมายและเกณฑ์วัดของประเทศมหาอ านาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมือง

การปกครองของประเทศมหาอ านาจ รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมืองเช่นฝ่ายบริหาร นิติ

บัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและพล

เรือน รูปแบบเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  

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

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

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

relationship, economy and the foreign policies 
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192423  ภูมิรัฐศาสตร์        3(3-0-6) 

  Geo-Politics 

  ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน  การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จ านวนประชากรและทรัพยากรการจ าแนกประเทศ

ออกเป็นประเทศมหาอ านาจ ประเทศมหาอ านาจระดับกลาง และประเทศอ านาจน้อย มูลเหตุแห่ง

เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมอืง และความออ่นแอทางการเมอืง 

 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

การเมืองกับการพัฒนาในแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการเมืองระหว่างประเทศกับการ

พัฒนายุคใหม่ ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การรว่มมือระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างรัฐ

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 

 ค้นหา วิเคราะห์ และวิพากษ์การเมืองที่ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ 

เลือกใช้เครื่องมือท าความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก 

สมัยใหม่ หรือหลังสมัยใหม่  ท าความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในการเป็นภาพสะท้อน

สังคมและเป็นเครื่องมอืในการผลิตซ้ าอ านาจในสังคม 

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

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

modern or post modern theories, understanding language, literature and flim as social reflection 

and instrument of reproduction of power in society 



56 

 

192431 การบรหิารจัดการท้องถ่ินอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 

 E-Local Governance 

 แนวคิดและความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น นโยบายของรัฐและบทบาทในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสูก่ารเป็น 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 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถ่ิน      3(3-0-6) 

 Innovations for Local Management 

 หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี  เกี่ยวกับนวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างและการ

พัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหมใ่นการจัดการภาครัฐ  

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

development of innonation focusing on modern technique in public management  

 

192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถ่ิน     3(3-0-6) 

 Selected Topics in Local Government 

 ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์

ผู้สอนหรือประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ   

การกระจายอ านาจ 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 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ    3(2-2-5) 

 Foreign Policy of Major Powers   

 กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศมหาอ านาจ  ลักษณะร่วมและแตกต่างกันของ

นโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบายต่างประเทศมหาอ านาจ  สหรัฐอเมริกา  

สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐประชาชนจนี  รัสเซีย  ที่มตี่อการเมืองโลก  

 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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192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ    3(2-2-5) 

 Global Politics through Media   

 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศในสื่อต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในการน า เสนอ

วิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการน าเสนอความขัดแย้งของ

การเมอืงโลกที่มผีลกระทบต่อการตีความและการตอบสนองของผูช้มตามที่ต่าง ๆ ของโลก   

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

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

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

audiences 

 

192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   3(3-0-6) 

 Affairs of Greater Mekong Subregion Countries 

 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือทาง

การเมอืง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาส าคัญระหวา่งกลุ่มประเทศเหล่านี้  

 Historical relations among Greater Mekong Subregion countries, dimensions of their 

political, economic and developmental cooperation, and their keys issues  

 

192444 พรมแดนศึกษา        3(3-0-6) 

 Boundary Studies 

 นัยของพรมแดนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประเด็น

ปัญหาระหว่างพรมแดนของรัฐ การจัดการพรมแดน และการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐข้าม

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 การทูตในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

การด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับ

การวิเคราะหแ์ละเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศกึษาการเจรจาระหว่างประเทศ 
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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 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคท่ีเลือกศึกษา   3(2-2-5) 

 International Relations of a Selected Region  

 การเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออก 

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 การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นรัฐศาสตร์ 

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

political science 

 

192452 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 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 องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

an apprentice in private or government sectors 
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193101     รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น           3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration  

 ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสน

ศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการ

บริหาร ระบบการเมอืง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จรยิธรรมทางการบริหาร 

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

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

political system and social system by focusing on morality and ethics 

 

193231     การจัดการองค์การสาธารณะ        3(3-0-6) 

 Public Organization Management  

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ ตั้งแต่โครงสร้าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคก์าร การจัดการกิจการสาธารณะ 

 Theories and concepts on organizations, setting up structure, behavior, environmental 

process, targets, organization adjustment, public affairs administration 

 

193241 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ      3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Public Sector 

 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 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 สาระส าคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธี

ในการก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์

และประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผนนโยบาย และการบริหารโครงการ

เบือ้งตน้เพื่อการพัฒนาการเมอืง 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 การบรหิารงานคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 

 Public Finance Administration  

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานคลัง นโยบายการคลัง สถาบันทางการคลัง 

รายรับ-รายจ่ายภาครัฐ งบประมาณแผ่นดิน การบริหารหนี้สาธารณะ จริยธรรมการคลังภาครัฐ การ

คลังท้องถิ่น และกรณีศกึษา 

 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 การบรหิารท้องถ่ิน        3(2-2-5) 

 Local Governance  

 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วน

ท้องถิ่น การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมทางการเมือง 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 การบรหิารโครงการ        3(2-2-5) 

 Project Management   

 ความหมายและความส าคัญของโครงการ วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและ

เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การเตรียมโครงการ การวางแผน

โครงการ การด าเนินโครงการ การยุติโครงการ และการประเมนิโครงการ 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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193354 การต่อต้านทุจรติ        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 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตส านึก

ความเป็นพลเมืองดใีนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ทุจรติ 

 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 การบรหิารงานภาครัฐไทย       3(2-2-5) 

 Thai Public Administration   

 วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะ

ส าคัญของการบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้มในอนาคต 

 Evolution of Thai Public Administration, public sector classification, significant 

characteristic of Thai Public Administration in present, direction and tendency in the future 

 

193442  ไตรภาคีสัมพันธ์ส าหรับนักบริหารภาครัฐ     3(2-2-5) 

 Tripartite Relations for Public Administrators  

 ความหมายและความส าคัญของไตรภาคีสัมพันธ์  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับไตรภาคี

สัมพันธ์ ไตรภาคีสัมพันธ์กับการบริหารกิจการสาธารณะ การบริหารไตรภาคีสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ

และเอกชน บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ การเจรจาต่อรองร่วม นโยบายรัฐและ
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กฎหมายเกี่ยวกับไตรภาคีสัมพันธ์ในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของไตรภาคีด้านแรงงานสัมพันธ์ใน

ประเทศไทย และการศกึษาเปรียบเทียบไตรภาคีสัมพันธ์ 

 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 ความเป็นมาและพัฒนาการ 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชารัฐศาสตร ์

   2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

    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. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง หมวดวิชา   ดังตอ่ไปนี ้

    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 รป ก ค รอ งแ ล ะ

บริหารงานท้องถิ่น 

3.5 เลข 4 หมายถึง วิชาในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ   

3.6 เลข 5 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา ฝกึงาน ศกึษาอิสระ   

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

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1. นายสุนทร สุขสราญจิต 

 

35699002XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

การพัฒนาสังคม 

บัณฑิตอาสาสมัคร 

การเมอืงการปกครอง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 

2548 

2547 

2. นางสาวดารารัตน ์ค าเป็ง 35013005XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ร.ม. 

ร.บ. 

การเมอืงและการปกครอง 

- 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2549 

3. นายทวปี มหาสิงห์ 35002000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

การเมอืงการปกครอง 

- 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

2555 

2547 

4. นางสาววลิาสินี วดศีริิศักดิ์  34808003XXXXX อาจารย์ M.A. 

ร.บ. 

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

International Relations

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

และการเมอืงการปกครอง

เปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

 

Deakin University, Australia 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

2553 

2548 

 

 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

5. นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 35211001XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

 

ศศ.บ. 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2548 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1.  ดร.ไชยันต์   รัชชกูล 37303006XXXXX รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.A. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

- 

Peace Studies 

บัณฑิตอาสาสมัคร 

ประมง 

Manchester University, UK 

Bradford University, UK 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 

2517 

2513 

2514 

2. ร.อ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสบืเชื้อ 34099006XXXXX รอง 

ศาสตราจารย์ 

รป.ด. 

รป.ม. 

ท.บ. 

- 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

- 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2550 

2543 

2530 

3. ดร.วรีะ เลิศสมพร 33015000XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

รป.ด. 

ร.ม. 

พณ.บ. 

 

- 

การเมอืงการปกครอง 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

2543 

2536 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

4. ดร.อรรถสิทธ์ิ เมอืงอินทร์ 35019006XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด.  

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

คติชนวทิยา 

ปรัชญา 

ปรัชญา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2543 

2538 

5. ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ 25099000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

รป.ม. 

รป.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

 

Social Policy  

 รัฐประศาสนศาสตร์  

 รัฐประศาสนศาสตร์  

University of Edinburgh, UK 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2548 

2545 

6. ดร.ณัฑรี สินธุนาวา พงษพ์พิัฒน์ 35001000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

 

M.Sc. 

ร.บ. 

 การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน 

Organization Management 

 การบริหารรัฐกิจ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

University of La Verne, USA 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 

 

2537 

2533 

7. ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 31006012XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.S. 

 

รป.ม.  

กษ.บ. 

อ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

Development Policy and 

Management 

 Administration and 

management   

รัฐประศาสนศาสตร์  

ธุรกิจการเกษตร 

ภาษาสเปน  

University of Manchester, UK 

 

Roskilde University, Denmark 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2555 

 

2548 

 

2546 

2549 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

 

8. ดร.พงษ์สนิท คุณนะลา 35001001XXXXX 

 

อาจารย์ 

 

Ph.D. 

 

ร.ม. 

ศศ.บ. 

Ancient Indian and  

Asian Study 

การเมอืงการปกครอง 

รัฐศาสตร์ 

Magadh University, India 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2546 

 

2535 

2523 

9. ดร.รักษศ์รี เกียรติบุตร     3509901XXXXX 

 

อาจารย์ Ph.D. 

 

Master of Policy and 

Administration 

 

Graduate Diploma in 

Public Policy and 

Administration 

ศศ.บ. 

Language Sciences 

(Linguistics)  

- 

 

 

- 

 

 

ภาษาอังกฤษ 

University of Franche-Comté, 

France 

Flinders University, Australia 

 

 

Flinders University, Australia 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

 

2539 

 

 

2537 

 

 

2522 

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

ร.ม. 

น.บ. 

Philosophy  

การเมอืงและการปกครอง 

- 

University Of  Pune 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2557 

2544 

2527 

11. นายถริายุส ์บ าบัด 15499000XXXXX อาจารย์ ร.ม. 

ร.บ. 

ศษ.บ. 

การเมอืงการปกครอง 

- 

สังคมศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

2554 

2549 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

 

12. นางสาวนศิาชล พรหมรินทร์ 15499000XXXXX อาจารย์ รป.ม. 

รป.บ.  

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

- 

- 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

2553 

2548 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะบรรจุลงในวิชาฝึกงาน

และสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง วิชาการ

ปกครองและบริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ

จริง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ หรือแม้แต่เพิ่มความเข้าใจ

ปรากฎการณ์ทางการเมืองการบริหารที่เกิดขึ้นในโลกจริงเพื่อพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

พร้อมที่จะท างาน รวมถึงการใชชี้วติทางการเมืองอย่างมกีระตอืรอืร้นและมีคุณค่า 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในประเด็นต่อไปนี้ 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัวและ

ละอายต่อการกระท าผดิศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  (3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่

และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขต

ของคุณธรรมจริยธรรม 

  (4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

  (5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อให้การงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม

ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีจิตใจที่จะด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป   

4.1.2 ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้าน

การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้

ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ใน

เนือ้หาทั่วไป 

  (2)  มีความรูใ้นด้านวรรณกรรมในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 (3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ใหม้ีความรอบรู้

ในหมวดวิชานั้น ๆ ตามที่คณะเปิดให้เรียนหรือตามที่ผู้เรียนสนใจเลือก ประยุกต์ใช้ความรู้กับการ
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ประกอบอาชีพ  หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และการพัฒนาตนเองเพื่อการ

ด ารงชีวติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ 

  (4) มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับพื้นฐาน 

อย่างนอ้ยเพื่อการอา่นบทความวจิัยได้ด้วยความเข้าใจ 

    4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น หรอืเพื่อการหาความรูด้้วยตนเองตลอดชวีิตได้ 

     (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่้อมูล วเิคราะห์

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ง ๆ และ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

      (3) สามารถคิดอย่างมรีะบบกระบวนการ  คิดวิเคราะหต์ีความข้อมูลหรอืสถานการณ์ได้

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท างาน การวิจัย หรือ

การศกึษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  (4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานสู่การประกอบอาชีพได้ 

     4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้น า หรือความสามารถใน

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  (2)  ใช้เครอืข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

  (3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้

ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้   

  (4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

  (5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน ในสถานที่ฝึกงาน

กับการท างานและการใชชี้วติในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขท างานได้ 

  (6) มีบุคลิกภาพที่ด ีมีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รูเ้ท่า

ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม  สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมตอ่ทุกฝ่าย 

  (7) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน

อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ื่นในด้านต่าง ๆ 
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     4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน 

เขียน  ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี

การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใชว่ิชาภาษาอังกฤษ 

  (2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน า 

เสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหลง่ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล  แปรผล ข้อมูล และใน

การพิมพง์านได้ 

  (3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาค าตอบโจทย์วิจัยที่

เกี่ยว ข้องกับรัฐศาสตร์ได้ 

4.2 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้

พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ในช้ันปีที่ 3 ซึ่งหากนิสิตเลือกวิชา

การศึกษาอิสระแทนวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นิสิตจะต้องท าการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้

การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และนิสิตต้องน าเสนอผลการ

ศกึษาวิจัยตอ่คณาจารย์ นิสติ และผูส้นใจทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศกึษา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิชาการศึกษาอิสระมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นรัฐศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรูข้องวิชาการศกึษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ในประเด็นต่อไปนี ้ 
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5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัวและ

ละอายต่อการกระท าผดิศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  (3) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่

และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขต

ของคุณธรรมจริยธรรม 

  (4) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

  (5) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อใหก้ารงานส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้ง ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความงาม

ของศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาแตกต่างกัน และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มีจิตใจที่จะด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากลให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป   

      5.2.2 ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้านหลัก ๆ คือ ด้าน

การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้

ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ใน

เนือ้หาทั่วไป 

  (2) มีความรูใ้นด้านวรรณกรรมในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  (3) หากผู้เรียนเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกนอกเอกหมวดวิชาใดก็ตาม ก็ให้มีความรอบรู้

ในหมวดวิชานั้น ๆ ตามที่คณะเปิดให้เรียนหรือตามที่ผู้เรียนสนใจเลือก ประยุกต์ใช้ความรู้กับการ

ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองเพื่อการ

ด ารงชีวติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

  (4) มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับพื้นฐาน 

อย่างนอ้ยเพื่อการอา่นบทความวจิัยได้ด้วยความเข้าใจ 

    5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น หรอืเพื่อการหาความรูด้้วยตนเองตลอดชวีิตได้ 

  (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่้อมูล วเิคราะห์

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

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท างาน การวิจัย หรือ

การศกึษาต่อในระดับสูง และการครองชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    (4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานสู่การประกอบอาชีพได้ 

     5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้น า หรือความสามารถใน

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  (2) ใช้เครอืข่ายทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

  (3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้

ตามได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้   

  (4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดร้อนและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

  (5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน ในสถานที่ฝึกงาน

กับการท างานและการใชชี้วติในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขท างานได้ 

  (6) มีบุคลิกภาพที่ด ีมีมารยาททางสังคมและรู้จักกาละเทศะ อดทน อดกลั้น มีสติ รู้เท่า

ทันอารมณ์ตนเอง ระงับความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม  สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมตอ่ทุกฝ่าย 

  (7) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน

อาชีพการงานในอนาคตและเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอ้ื่นในด้านต่าง ๆ 

     5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน 

เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ และบริบททั่วไปและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้หากมี

การเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนอกเอกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใชว่ิชาภาษาอังกฤษ 

  (2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน า 

เสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และใน

การพิมพง์านได้ 

  (3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาค าตอบโจทย์วิจัยที่

เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

นิสติสามารถเลือกศกึษาวิชาการศกึษาอิสระ  ในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต   

จ านวน 6 หนว่ยกิต   

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรยีนวิชาการศึกษาอิสระ 

 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียน

วิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในช้ันปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้

เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย 

การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการ

น าเสนอผลงาน 

5.5.2 การบรหิารจัดการ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระประมาณ 2 สัปดาห ์ 

นิสิตควรส่งโครงร่างรายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียน

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยส่งมายังสาขาวิชา

ภาษารัฐศาสตร์ เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระให้ หรือนิสิตอาจ

ทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศกึษาอิสระด้วยตนเอง  

  ก่อนสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว สาขาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รายงานการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์

ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท ารายงานการศกึษาอิสระ

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนด

ประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน

สัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษานั้น และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์

และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการ

น าเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 12 นิสิตส่งเล่มรายงานการศึกษา

อิสระฉบับสมบูรณ์ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้

สอดคลองกับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น  3  ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนน

ทีแ่ตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี ้

     (1) เนื้อหาของรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 60 

     (2) การใชภ้าษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรอืวิจัย ร้อยละ 20  

  (3) การน าเสนอรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 20  
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     ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม  ตามที่สาขาวิชาและคณะ

เห็นสมควร 

     5.6.2 ผลการประเมิน 

     การประเมินผลวิชาการศึกษาอิสระ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S 

(Satisfactory)  หรอื ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

  คะแนนรวมรอ้ยละ  60  หรือมากกว่า  หมายถึง ผา่น หรอื S  (Satisfactory)  

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ เป็นผู้มีความเพียร อดทน ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

บูรณาการทั้งรา่งกาย และจติใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ อีกทั้งยังต้องเป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ 

ปรับตัวเข้ากับคนและสังคมได้เป็นอย่างดี มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ และ

อุดมการณ์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้รอบรู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา ตลอดจนคิด

เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้มี

ความรูแ้ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารจัดการ   

คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตพึงมี คือ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ

ค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบองค์

ความรู้ดังกล่าวกับแนวคิดทางรัฐศาสตร์และปรากฎการณ์ที่ลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ 

เพื่อสร้างความเฉพาะตัวในทางวชิาการขึน้ 

 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติก าหนดได้ดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.  อบรมให้นิสิตรู้จักวางตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะ

บทบาทความเป็นนิสิตทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการแต่งกาย มารยาทส่วน

บุคคล การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์

ต่าง ๆ 

2.  อบรมให้นิสิตรู้จักใช้ชีวิตทั้งภายในและภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สมกับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์

ที่อนาคตจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัว

หรอืเป็นนักการเมอืงการปกครองที่ดี 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.  ให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับชุมชนในท้องถิ่น 

เช่น จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นิสิตตระหนัก

ถึงความมีจิตสาธารณะตามวิชาชีพรัฐศาสตร์ และ

รู้จักอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

2.  การสอนมีเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เช่น การ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

ซื่อสัตย์สุจรติต่อหน้าที่การงานในอนาคต การอบรม

ในช้ันเรียนให้นิสิตรู้จักท าการอ้างอิงให้ถูกต้อง และ

ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระท า

ของนักการเมอืงและผู้ปกครอง 

3. ด้านภาวะผู้น า 1.  ให้นิสิตท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยก าหนด

บทบาทหนา้ที่ของแตล่ะคนให้ชัดเจน 

2.  ในการสอนตั้งโจทย์ปัญหาให้นิสิตท ากิจกรรม

จ าลองเสมือนเหตุการณ์จริงโดยให้นิสิตตัดสินใจ

แก้ปัญหา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

(2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) อาจารย์สอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยอาจใช้กรณีตัวอย่างจากปัญหาการเมอืงการปกครอง

ของไทยและต่างประเทศ หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการ

กระท าของผู้ปกครองและนักการเมือง ผ่านผู้ปกครองและนักการเมืองของ

ไทยและตา่งประเทศเป็นต้น 

(2) จัด /ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณ ธรรม จริยธรรม การมี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 

(3) สอนเรื่อง plagiarism หรือการน าความคิดของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่

มีการอ้างอิงและปรับเปลี่ยนการใช้ค าและโครงสร้างประโยค พร้อมอธิบาย

โทษที่อาจเกิดขึ้นได้ 

(4) ท าการอบรมในช้ันเรียนให้นิสิตรู้จักท าการอ้างอิงให้ถูกต้องเมื่อท ารายงาน

หรือเขียนบทความต่าง ๆ เพื่อสอนไม่ให้นิสิตล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
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ปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ 

(5) มอบหมายให้นิสิตท ารายงานค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และต้องท าการ

อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงด้วยตนเอง เพื่อฝึกให้นิสิตไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

(6) มอบหมายงานให้ท านอกชัน้เรียน 

(7) สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไป

ตามค าสั่งที่มอบหมาย 

(8) การปฐมนิเทศนสิิตก่อนการเรยีนหรอืก่อนการฝึกงาน 

(9) ให้นสิิตเข้าเรียนตรงตอ่เวลา แตง่กายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

(10) ให้นสิิตท าตามกฏเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในรายะเอียดของกระบวนวิชานั้น ๆ 

(11) ให้นิสิตท างานกลุ่มร่วมกันเพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักเคารพแะรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น 

(12) สอดแทรกเรื่องการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใน

บทเรียน เชน่ในรายวิชาสิทธิมนุษยชน หรอืแมก้ระทั่งวิชาอื่น ๆ 

(13) สอดแทรกเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม 

(14) มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่นและให้

น าเสนองานหนา้ช้ันเรยีน 

(15) ฝึกให้นิสิตรู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นจากประสบการณ์การท างานจริง คือใน

รายวิชาฝึกงาน หรือบางรายวิชาจัดโครงการให้นิสิตออกค่ายอาสาเพื่อฝึกให้

นิสติรูจ้ักท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

(16) การถามค าถามเกี่ยวกับบทเรียนหรอืเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามเรื่องที่เรียนจะ

สะท้อนให้เห็นวา่นิสติมกีารทบทวนบทเรียน หรอือ่านก่อนเรียนหรอืไม่ 

(17) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

เช่น โครงการสอนหนังสือให้เด็กชนบท ออกค่ายอาสาสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้กับ

ชุมชนที่ห่างไกลและกันดาร 

(18) จัดให้นิสิตท ากิจกรรมในรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการ

แสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรักชาติรักแผน่ดินเกิด รักเพื่อนมนุษย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการพูดคุย ซักถาม ถกเถียงในห้องเรียน 

(2) ประเมินผลการด าเนินการหรอืการเข้าร่วมโครงการ  

(3) ก าหนดบทลงโทษหากนิสิตทุจริตในการสอบหรือกระท าการลอกเลียนแบบ

ความคิดคนอื่นในงานที่ได้รับมอบหมาย ความหนักเบาของโทษขึ้นกับความ
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ร้ายแรงของการกระท าผิด เช่น หากนิสิตลอกการบ้านระหว่างกัน อาจ

พิจารณาโทษโดยให้ท าการบ้านใหม่ ในขณะที่การลอกค าตอบในห้องสอบ 

ย่อมมีบทลงโทษรุนแรงกว่า ตามกฎมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปรับตกใน

รายวิชานั้น พร้อมพักการเรียน 1 ภาคการศกึษา   

(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหยดสัดส่วนคะแนนส าหรับการ

อ้างองิที่ถูกต้อง และบทลงโทษส าหรับการลอกงานของผูอ้ื่น 

(5) ก าหนดบทลงโทษเรื่องการส่งงานหลังก าหนดส่ง 

(6) ก าหนดบทลงโทษเรื่องการเข้าเรียนสาย 

(7) วัดผลจากการประเมินผลของสถานประกอบการและการด าเนินโครงการ

ปฐมนิเทศ 

(8) ก าหนดบทลงโทษหากนิสิตไม่ท าตาม เช่น เข้าเรียนไม่ตรงเวลาหักคะแนน 

แตง่กายไม่ถูกระเบียบไม่ให้เข้าช้ันเรยีน เป็นต้น 

(9) ก าหนดบทลงโทษ เช่น หากนิสิตไม่ส่งรายงานตามที่กระบวนวิชาก าหนดให้

คะแนนเป็นศูนย์หรือไม่ให้ผ่านในรายวิชานั้น ๆ 

(10) ประเมินจากการท างานกลุ่มของนิสิตว่าท างานร่วมกันได้ เป็นระเบียบ

เรียบร้อยมากแค่ไหน 

(11) จัดให้มคีะแนนการท างานเป็นกลุ่ม 

(12) ประเมินผลในรายวิชาฝกึงานหรอืการให้คะแนนในรายวิชานั้น ๆ 

(13) จัดให้มีคะแนนจิตพิสัย พฤติกรรมทั่วไปในช้ันเรียน การรู้จักถามหรือตอบ 

แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนบทเรียน หรอืความสนใจใส่ใจในสิ่งที่เรียน 

(14) นับเป็นคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย 

(15) ประเมินจากความพึงพอใจของนิสติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสียงตอบรับจาก

ชุมชน 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  สอนให้นิสติมคีวามรู้ในศาสตร์แหง่สาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสามด้าน

หลัก ๆ คือด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศ โดยให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่อง

แนวคิด ทฤษฎี กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ และความรู้ในเนือ้หาทั่วไป  

(2)  ในรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

และการวิเคราะหข์้อมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน 

(3) ในรายวิชาที่ต้องเน้นหลักการ กฎระเบียบปฏิบัติ ตัวบทข้อบังคับ ควรทดสอบ

ความแม่นย าในกฎระเบียบปฏิบัติ และตัวบทข้อบังคับ และการน าไปใช้ให้

ถูกต้อง 

(4)  มอบหมายงาน ให้นิสิตท ารายงานหรือไปค้นคว้าบทความทางวิชาการใหม่  ๆ 

ที่มอียู่ในอินเตอร์เน็ต และฐานขอ้มูลใน database ทางเว็บไซต์ของหอ้งสมุด 

(5) โยงเนื้อหาที่สอนในรายวิชาไปสู่เนื้อหาของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น 

เมื่อสอนวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์สามารถโยงเนื้อหา

ไปสู่วิชาปรัชญาการเมอืงได้ 

(6) ให้นสิิตอา่นบทความ รายงานการวิจัย และหนังสือทางรัฐศาสตร์ 

(7)  กระตุ้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้าหาต าราทางรัฐศาสตร์มาอ่านและค้นคว้าวิจัย เช่น 

ต าราทางทฤษฎีและปรัชญาการเมือง วรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

(8) เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดไว้ 

(9) สอนความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เช่น รายวิชา

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระเบียบวิธีวิจัย และฝึกปฏิบัติในรายวิชา

ปริญญานิพนธ์ 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  ทดสอบความรู้ ความสามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมี

ระบบผา่นทางกิจกรรมต่อไปนี้ 

i. การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลาย

ภาค 

ii. การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรียน การ

เล่นบทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถาม

ตอบ เป็นต้น 

iii. การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอ

โครงงาน 

iv. การน าเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ 

v. การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิจากแหล่งฝึก 
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(2)  สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมข้างต้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและ

วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ  

(3) การให้คะแนนควรพิจารณาการให้คะแนนเนื้อหาและวิธีการน าเสนอใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

(4)  ประเมินผลจากการท ารายงานและการค้นคว้า 

(5) ความสามารถของนิสิตในการจดจ าและเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ความรู้

ผา่นการซักถาม พูดคุย และอภปิรายในช้ันเรยีน 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  การทดสอบหรือการมอบหมายงานควรมีโจทย์ที่ต้องการค าตอบที่เป็นผลจาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการเปรียบเทียบ มิใช่การท่องจ ามาตอบเพียง

อย่างเดียว เพื่อให้นิสิตคิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้อย่างมี

ตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้  เพื่อน าไปสู่การ

ท างาน การวิจัย หรือการศึกษาต่อในระดับสูง และการครองชีวิต ได้อย่างมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

(2)  ในการสอนตั้งโจทย์ให้นิสิตคิดวิเคราะห์ โดยน าเอาองค์ความรู้ที่เรียนมามา

วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาสถานการณส์มมุตทิี่ตั้งขึ้น 

(3)  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเป็น

รายงานผลการค้นคว้า   

(4)  จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  เพื่อให้สามารถ

ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานสู่การประกอบอาชีพได้ 
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(5)  มอบหมายงานใหน้ิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในช้ันเรียนมาสู่การปฏิบัติ

จริง เช่น การใช้กฎหมายปกครอง การจัดการสาธารณะ รวมทั้งการให้นิสิต

ได้ฝึกวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้กรอบการวิเคราะหท์ี่ได้เรียนในชัน้เรียน 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบ

หรอืงานที่มอบหมายให้นสิิต 

(2)  ประเมินจากงานในหอ้งที่มอบหมายใหน้ิสติท าตามกลยุทธ์การสอน  

(3)  ประเมินจากการท าแบบทดสอบข้อการสอบที่ออกตามแนวกลยุทธ์การสอน

ดังกล่าว 

(4) ประเมินผลจากการฝึกงานในสถานประกอบการ 

(5) ทดสอบความรู้ ความสามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมี

ระบบผา่นทางกิจกรรมต่อไปนี้ 

i. การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลาย

ภาค 

ii. การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรียน การ

โต้วาที การอภิปราย การถามตอบ เป็นต้น 

iii. การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอ

โครงงาน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ในรายวิชาของสาขารัฐศาสตร์ มีกิจกรรมให้นิสิตโต้วาที ออกค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชน  
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(2) นิสิตได้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมหลากหลายให้นิสิตท า เช่น การ

โต้วาทีภาษาอังกฤษ การออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ เป็นต้น 

(3) มอบหมายงานเดี่ยวหรอืงานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้นิสิตทุกคนใน

กลุ่มมารายงานหนา้ช้ันเรยีน หรอืให้น ามาส่งตามก าเวลาที่ก าหนด 

(4) สอนให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพกติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระท าการ

ใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

(5) จัดกิจกรรมที่เป็นสถานการณ์จ าลองให้นิสิตได้อภิปราย โต้วาที และสังเกต

พฤติกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตระงับความขัดแย้งได้  โดยสามารถวิเคราะห์

สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็นธรรม  สามารถหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ยุติธรรมตอ่ทุกฝ่าย 

(6) สอนเรื่องการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการท างานเป็นกลุ่ม 

เช่น การส่งเสริมให้มีการออกค่ายอาสาเพื่อท างานรับใช้ชุมชน หรือมอบหมาย

งานกลุ่ม และให้นิสิตก าหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้

น าเสนอผลการท างานหนา้ช้ันเรยีน 

(7) มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น เพื่อให้

นิสิตใช้ความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์ เช่น การมีภาวะผู้น า หรือ

ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและองค์กรได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

(8) จัดหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการรัฐศาสตร์นอก

ห้องเรียนโดยให้ผู้บรรยายรับเชิญ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนความรู้

และทัศนะคติ 

(9) จัดปฐมนเิทศและการฝึกอบรมก่อนการฝึกงาน 

(10) จัดให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 

(11) สอนนิสิตให้รักความก้าวหน้า รู้จักสอนตนเองได้ พัฒนาตนเองได้ มีความ

มุ่งมั่นในการท างาน และให้ตระหนักในหนา้ที่ทางสังคมของตนเอง 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากผลส าเร็จที่ได้รับการจากด าเนินกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการแบ่งหน้าที่ในการท างานกลุ่ม การออกมารายงานหน้าช้ัน 

และการท ารายงาน 

(3)  สังเกตจากพฤติกรรมและทัศนะคติของนิสิตผ่านการสังเกตการท างานร่วมกัน 

ความรับผดิชอบว่ามีมากขึ้นหรอืไม่ และการพูดคุยสอบถาม 
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(4)  จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการจัดการปัญหาหรอืข้อขัดแย้ง 

(5)  จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม 

(6)   จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน โดยสังเกต

จากการน าเสนอผลงานของนสิิต 

(7)   ผลประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา หรือ ผลประเมินโครงการหรือ

กิจกรรม 

(8)  ผลการประเมินการฝึกงานโดยสถานประกอบการ 

(9)  ผลส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หรือ อื่น ๆ ตามที่

เหมาะสมและสอดคล้องตามที่ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบเห็นควร โดยระบุใน

แผนการสอน 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทั กษะการใช้ภาษาในการสื่ อส ารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้าผ่านข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งทาง

อินเตอร์เน็ต เครือข่ายห้องสมุด ฐานข้อมูล database ในห้องสมุด และพิมพ์

รายงานมาส่ง เพื่อให้นิสิตรู้วิธี เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และในการพิมพ์

งานได้ 

(2) จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านแหล่ง

สารสนเทศตา่ง ๆ  

(3) จัดหรอืส่งเสริมการเขา้ร่วมโครงการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

(4) จัดให้มกีารทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูด้้านคอมพิวเตอร์ 
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(5) สอนสถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวิชาการเขียนรายงานการค้นคว้า

และการศึกษาอิสระ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถ

น ามาใช้วเิคราะหห์าค าตอบโจทย์วจิัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้ 

(6) ให้นิสิตฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น มอบหมายให้ฝึก ฟังพูด ฝึกให้รายงานหน้า

ช้ันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  ฝึกทักษะทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน ส่งเสริมการให้นิสิตจัดบอร์ดกิจกรรมข่าวสารของสาขา

รัฐศาสตร์ 

(7) จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะเพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

(8) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นสิิตได้ใชท้ักษะในการสื่อสาร 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ดูจากประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูลจากการท ารายงานว่ามาจากแหล่ง

สารสนเทศใดบ้าง และการจัดพิมพ์รายงาน 

(2) ผลประเมินการเขา้ร่วมโครงการ 

(3) ให้นสิิตทุกคนเข้าสอบและติดตามผลคะแนนการทวนสอบ 

(4) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสบืค้นขอ้มูล 

(5) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความถูกต้องในการใชส้ถิติและการตอบโจทย์ หรือ

ความสามารถในการตคีวามค่าสถิตใินบทความตา่ง ๆ 

(6) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องสัมฤทธิผลในการสื่อสาร 

 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) จัดกิจกรรมสัมมนาสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการแสดงดนตรี และอื่น ๆ ควบคู่ไป

กับการสัมมนา อภปิราย การเชญิผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย 

(2) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ

ของสากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี การชมศิลป์

วิจติรศลิปะหรอืทัศนศิลป์ ในรายวิชา หรอืเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 
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(3) จัดให้นิสิตท ากิจกรรมในรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการ

แสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงความงามของภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

วรรณศลิป์ เชน่ การอา่นบทกวี การแสดงละคร เป็นต้น 

(4) ฝึกให้นิสิตคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เปรียบเทียบคุณค่าทางสุนทรียะของ

ไทยและต่างประเทศ   

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ประเมินจากความพึงพอใจของนสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรม  

(2) ประเมินจากจ านวนนสิิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(3) นับเป็นคะแนนที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ในช้ันเรียนได้สอดแทรกการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สม

กับความเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักการเมืองนักปกครอง 

หรอืแมก้ระทั่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัว 

(2) อบรมให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาละเทศะ เช่น แต่งกายในชุด

นิสติให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเมื่อเข้ามาเรียน เป็นต้น 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมของนสิิต 

(2) ประเมินจากความร่วมมือของนสิิตตามที่ได้อบรมไป 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ  

            สิ่งแวดลอ้ม 
  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก    

            ในสงัคม  
 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 

100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ 

           กฎหมาย 
● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 

   
○ ○ ○ 

  
○ ○ 

  ○ 

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ● ○ ○ ● ● ○ ○  ○ ○    ●    ● ● ○  ○ 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ●  ● ●     

161131 จิตวทิยาสังคม  ○ ○ ○ ●  ●   ●    ○         

191100 มนุษยศ์าสตร์และ 

           สังคมศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน   
● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

   
○ ○ 

      

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○   ○     ○ 
192102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

          เบือ้งต้น 
  ○ ○ ● ● ● ● ● ●  

 
○ ○ ● ● ●      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

192201 ปรัชญาการเมอืง   ● ○ ● ● ● ● ● ●   ○ ○  ○ ○  ○    
192301 การเมอืงการปกครอง 

           เปรียบเทียบ 
○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ ○ ○ ● ○     

192302 ระเบียบวิธีวิจัย ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ●   ○ ○ 
193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ●   ● ●  ○ ● ●  ● ○ ○  ○  ○  ○    

วิชาเอกบงัคับ 

192111 การเมอืงการปกครองไทย  ○ ●  ● ● ● ● ● ●   ○ ○   ○  ○    
192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง 

            การเมอืง 
  ● ● ● ●  ○ ●   ○ ○          

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับ 

           ตา่งประเทศ 
 ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○   ● ● ● ● ○  ○ ○   

192213 รัฐ สังคม และนโยบาย 

           สาธารณะ 
●  ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○   ● ●     

192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

          ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้  
○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●   ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

192311 ประวัตศิาสตร์ เศรษฐกิจ  

          การเมอืง และสังคมของ 

          ภาคเหนือตอนบน 

 ●  ○ ● ●  ○ ●       ●    ○   

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 

           กฎหมายปกครอง 
● ● ● ● ● ●  ○   ○    ●  ○      

192313 การเมอืงระหว่างประเทศร่วม 

          สมัย 
  ○  ● ● ● ● ● ●   ● ○ ● ○ ●   ○   

192314 การปกครองท้องถิ่น ● ● ● ● ● ●  ●  ● ○ ●   ●  ○ ○     
192315 เศรษฐกิจการเมอืงระหว่าง 

           ประเทศ 
○  ○  ● ● ● ○ ○ ●  

  
○ ● ○ ● ○   

  

192411  สัมมนา      ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ○ ●  ○   ○ 
193407 การบริหารงานภาครัฐไทย 

 ○   ○ ●   ● ● ○ ● 
○ ○ 

   ○  ○    

วิชาเอกเลือก 

1. กลุ่มวิชาการเมอืงการปกครอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนัก 

           รัฐศาสตร์ 
● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

   
 ● ○ 

  
○  

  ○ 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

           ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

   
 ● ○ 

  
○  

  ○ 

192321 จรยิธรรมและความเป็นธรรม 

           ทางสังคม 
○  ● ○ ● ● ○ ● ● ○   ●      ○    

192322 ประวัตคิวามคิดทางการเมอืง  ○ ● ●  ● ○  ● ○     ●        
192323 ความรุนแรงและสันติวิธี  ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●   ○ ○  ● ○  ○    
192324 แนวคิดมาร์กซิสมแ์ละหลัง 

           มาร์กซิสม ์
● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○    

192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผล 

           ประโยชน์ และการเลอืกตัง้ 
 ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●    ● ● ●  ○    ● 

192326 การเมอืงกับชวีติ   ○ ○ ○ ●  ○ ● ○  ○ ● ● ○   ○  ● ○  ○ 
192327 ขบวนการทางการเมอืงและ 

           สังคม 
 ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●    ● ● ●  ○     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

192328 เพศกับการเมอืง  ● ●  ● ● ● ○  ●  ○  ●    ○ ○ ○  ● 
192421 หัวขอ้คัดสรรทางการเมอืง 

           การปกครอง 
    ● ● ●  ● ○  ○     ○  ○    

192422 การเมอืงการปกครองของ 

           ประเทศมหาอ านาจ 
    ● ● ○  ●      ○  ○   ○   

192423 ภูมิรัฐศาสตร์     ●  ○  ●      ○  ○   ○   
192424 การพัฒนา สิ่งแวดลอ้ม กับ 

           การเมอืง 
  ○ ● ● ●  ● ●       ●       

192425 ภาษา วรรณกรรม  

           ภาพยนตร์ กับการเมอืง 
    ● ● ● ● ● ●   ○ ○   ○  ○ ●   

วิชาเอกเลือก 

2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 

192331 ประชาธิปไตยและการมสี่วน 

          ร่วมในการเมอืงท้องถิ่น 

  
  

● ● ● 

  

● ● 

  

● ● ● ○ ○ ○ 

 

● ● 

 ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง     
● 

  
● ○ ○ ○ 

○           

192333 การเมอืงและการปกครอง 

           ท้องถิ่นเปรียบเทียบ     
○ ○ ● ● ● ● ● ● 

    
● ● ○ 

 ○    

192334 ภาวะผู้น าและชนช้ันน าทาง 

           การเมอืง   
● ● ● 

  
● ● 

  
● ● ● ○ ○ ○ 

 
● ○ 

 
● 

192335 การเมอืงและการกระจาย 

           อ านาจทางการศึกษาใน 

           ท้องถิ่น 
  

● ● ● 

  

● ● 

  

● ● ● ○ ○ ○ 

 

● ○ 

 ○ 

192431 การบริหารจัดการท้องถิ่น 

           อเิล็กทรอนิกส ์   
● ● ● ● ○ ● ● ● ○ 

     
● ● ● ● 

  

192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการ 

           ท้องถิ่น   
● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

○  

192433 หัวข้อคัดสรรทางการ 

           ปกครองท้องถิ่น   
● ● ● ○ ○ ● ● ○ 

   
○ ○ ○ ○ 

 
● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

วิชาเอกเลือก 

3. กลุ่มวชิาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

192341 ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ 

           ระหว่างประเทศ    ○  ● ● ● ● ● ●   ○ ○ ● ●    
○   

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ    ○  ● ● ●  ●          ○    
192343 องค์การระหว่างประเทศ    ○  ● ● ●  ●          ○    
192344 ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหว่าง 

           ประเทศ     ● ● ●  ● ●             

192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

           ระหว่างประเทศ    ○ ○ ● ● ● ● ● ●   ○ ○ ●        

192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความ 

           สัมพันธ์ระหว่างประเทศ    ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●    
○ 

  

192347 การก่อการร้ายในการเมอืง 

           โลก 

 
  ○  ● ● ● ○ ● ●    ○ ● ● ●   

 

○   



95 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

192348 การวิเคราะห์นโนบายตา่ง 

           ประเทศและกระบวนการ 

           ก าหนดนโยบายตา่งประเทศ 
    ● ○ ○ ● ○              

192349 นโยบายตา่งประเทศของไทย     ● ○ ○ ● ○        ○      
192441 นโยบายตา่งประเทศของ 

           ประเทศมหาอ านาจ     ○ ● ○ ● ○        ○      

192442 การเมอืงโลกผ่านสื่อ      ● ● ● ● ● ●    ○ ●  ●  ○ ●   
192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

           ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง     ○ ●  ● ○        ○      

192444 พรมแดนศึกษา     ● ○  ● ○ ●       ○      
192445 การทูตและการเจรจา  

           ระหว่างประเทศ  ○ ○ ● ●   ○ ○  ● ● ● ● ● ●   ● 
○  ○ 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

           ของภูมภิาคท่ีเลอืกศึกษา 

 
     ○ ○ ○ ○     ○ ● ●    

● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

วิชาเอกเลือก 

4. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

193231 การจัดการองคก์าร 

          สาธารณะ 
○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ○    ○ ○ ●  ●   ○ 

193241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

           ภาครัฐ 
○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  ○   ○ 

193251 นโยบายสาธารณะ ●  ○ ● ●  ● ● ● ● ● ○ ○    ●  ○    

193302 การบริหารงานคลัง 

           สาธารณะ 
●   ● ●   ● ● ○ ● ○ ○    ○  ○ ○   

193303 การบริหารท้องถิ่น ○   ○ ●   ○ ○ ● ○ ○ ○    ○  ○    

193352 การบริหารโครงการ  ●   ●  ○ ● ●  ● ○ ○      ○    

193354 การตอ่ต้านทุจรติ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ● ○ ○  ○   ○ 
193442 ไตรภาคีสัมพันธ์ส าหรับนัก 

           บริหารภาครัฐ 
○  ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ●    ○ ○   

193444 การแก้ปัญหาความขัดแยง้ ● ○ ○ ● ●  ○ ● ● ○ ● ○ ○    ○  ○    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

วิชาสหศึกษา ฝกึงาน ศึกษาอสิระ   

192451 การศึกษาอิสระ       ● ● ● ● ● ●   ●  ○  ●  ○   ○ 
192452 การฝึกงาน      ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
192453 สหกิจศึกษา   ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

       การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่

ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด และต้องก าหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

   การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

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

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว

อย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ 

      (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  
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                         16.1  ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นสิิตจะส าเร็จการศกึษา นิสติจะต้องยื่นใบรายงาน

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก

วันเปิดภาคเรียน 

                         16.2  นิสิตที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

                                16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

                                16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้                                           

                                        -     16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

                                16.2.4  ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่

จัดเป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ  

  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

 (2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 (3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

 (4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

 (5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 (6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 โดยสาขารัฐศาสตร์ได้ก าหนดหลักในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

       1.1 สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑท์ี ่สกอ.ก าหนด  

 1.2 ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร

นิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาสาขารัฐศาสตร์แก่คณะอื่น ๆ 

การก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการดา้นต่าง ๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 

 1.3 สาขาวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 1.4 สาขาวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

สาขา เพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชิญกรรมการจากภาค

ประชาชนมาร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามสมควร 

 1.5 คณะเป็นผู้จัดท าการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ท าการประเมินเพื่อให้

เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนตอ่ไป 

 1.6 คณะเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการ

บริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 1.7 คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา  

 

2. บัณฑติ 

2.1 คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเป็น

ประจ าทุกปี และเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกับ

สถานการณท์างสังคม 
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2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน 

และน าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

2.3 คณะด าเนินโครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑติทุกปีหลังส าเร็จการศกึษา เพื่อน า

ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่บัณฑิตไปท างาน มาพิจารณาจัดท าโครงการ

และกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2.5 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อ

คุณลักษณะของสาขารัฐศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้

 

3. นิสิต 

    3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

(1) สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต

ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อ

กับนิสติในรูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ  

(2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

    4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

       การคัดเลือก แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน 

ด าเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  พร้อมทั้ง

ก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผล

การสอบไปยังคณะ 

(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ 
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    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

(1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกั บ

แผนงานด้านต่าง ๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุม

สาขาวิชาได้ 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท า

ผลงานทางวิชาการ หรอืใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้ห้มีการขอความเห็นชอบจาก

คณะ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

(1) การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝกึงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ป ีและสุ่มจากบัณฑติที่จบการศกึษาไป

แล้ว 2 ปีและ 4 ปีตามล าดับ 

(2) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

(3) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

(4) ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการ

ที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

(1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไป

วางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

(2) ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

ในแต่ละภาคการศกึษา 
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(3) ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

(1) ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้

นิสติได้ความรูค้รบถ้วนเนื้อหา 

(2) ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับใหท้ ามี

คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตท างานเดิมอีกครั้ง

โดยแก้ไขหรอืมอบหมายงานใหม่  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ การแบ่งส่วนงบประมาณ

รายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑต์ามที่คณะเป็นผู้ก าหนด  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตรซ์ึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

สาขาวิชา ดังตอ่ไปนี้ 

ต าราเรียน  

 ภาษาไทย  378   เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ  2,263  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น  344    เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส  104     เล่ม  

 ภาษาจีน  575    เล่ม  

 สังคมศาสตร์  2,252  เล่ม  

 การศกึษา  320    เล่ม  

ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Lexis-Nexis 

 Science Direct 

 Springer Link 

 Academic Search Complete  
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 ABI/INFORM Complete 

 Education Research Complete 

 ProQuest Dissertation@Theses 

 ThaiLis Digital Collection (TDC) 

 eBook Collection (EBSCOhost) 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขาไปยังสาขาวิชาเพื่อ

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอืและสื่อที่จ าเป็น 

(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่ง ๆ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ

หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน

การปรับปรุงการให้บริการ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ      
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 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

(2) อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้า

รับการอบรม 

(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสิต โดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้ง

ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

(2) อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย   

อื่น ๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ

สอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

...................................................... 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

เพื่อใหการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 21 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 

9/2553 เม่ือวันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 จงึใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1   ขอบังคับนี้เรยีกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2553” 

 ขอ  2   ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3   ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ     มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “สภามหาวทิยาลัย”  หมายถงึ   สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

   “อธกิารบดี”  หมายถงึ   อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 

   “คณะ”   หมายถงึ สวนงานตามมาตรา 7(3) และสวนงานอ่ืนที่มีการ 

           จัดเรยีนการสอน 

   “คณบดี”   หมายถงึ สวนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนาสวนงาน 

          อ่ืนที่มีการจัดการเรยีนการสอน 

 

หมวดท่ี 1  

การรับเขาศกึษา 

 ขอ  4  คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

  4.1  สําเร็จช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทาซ่ึงกระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

  4.2  สําเร็จการศกึษาระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา หรอืระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทัง้ในประเทศหรอืตางประเทศซ่ึงสภามหาวทิยาลัยรับรอง 

  4.3  เปนผูที่มีสุขภาพรางกายไมเปนอุปสรรคตอการศกึษา 
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  4.4  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  4.5  ไมเคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤต ิ

 ขอ  5  การสอบคัดเลอืก หรอืการคัดเลอืกเขาเปนนสิติ 

  5.1  มหาวทิยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  หรือเทียบเทา เขาเปนนิสิตเปนคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย 

หรอืที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด 

  5.2  มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือ

เทยีบเทา หรอืผูที่ไดรับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทาเขาเปนนสิติ เพื่อศกึษาขอรับปรญิญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวชิาใดของมหาวทิยาลัยตามระเบยีบ หรอืตามเงือ่นไขของมหาวทิยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวชิานัน้ๆ 

 ขอ  6  การรับโอนนสิติ หรอืนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาอ่ืน 

  6.1  มหาวทิยาลัยอาจรับโอนนสิติ หรอืนักศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนซ่ึงมหาวทิยาลัย

รับรอง 

  6.2  คุณสมบัตขิองผูขอโอนมาเปนนสิติของมหาวทิยาลัย 

   6.2.1  มีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ 4 

   6.2.2  ไดศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแลว ไมนอยกวา 1 ป

การศกึษา 

  6.3  ผูประสงคที่จะขอโอนมาเปนนสิติมหาวทิยาลัย ตองปฏิบัตดิังนี้ 

   6.3.1  ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไม

นอยกวา 30 วัน  กอนวันลงทะเบยีนของภาคการศกึษาที่ประสงคจะเขาศกึษา หรอื 

   6.3.2  ใหสถานศกึษาเดมิจัดสงหนังสอืขอโอนยาย ระเบยีนผลการเรยีน และรายละเอียด

เนื้อหารายวชิาที่ไดเรยีนไปแลวมายังมหาวทิยาลัยโดยตรง 

  6.4  มหาวทิยาลัยอาจพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอน โดยผานการพิจารณาจากคณะ 

หรอืหนวยงาน ที่เทยีบเทา 

  6.5  การเทยีบโอนหนวยกติและผลการเรยีน 

   6.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ

คณะหรอืหนวยงานที่เทยีบเทา และตองมีจํานวนหนวยกติที่ขอเทยีบโอนไมเกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่

จะขอเทยีบโอน ทัง้นี้ ตองเปนไปตามที่กําหนดไว ในประกาศมหาวทิยาลัย 

   6.5.2  รายวชิาที่จะเทยีบโอนเปนหนวยกติสะสม จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน

กับรายวชิาของมหาวทิยาลัย และมีผลการเรยีนเทยีบไดไมต่ํากวาระดับข้ัน C    

   6.5.3  รายวชิาใดที่ไดรับอนุมัตใิหเทยีบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับข้ันสะสม

เฉลี่ย 
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 ขอ  7  การขอเขาศกึษาเพื่อปรญิญาที่สอง 

  7 . 1   ผู ที่ สํ า เ ร็ จก ารศึ กษาระดับปริญญาจาก มหาวิทยาลั ยพะเยา หรือจาก

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืน อาจขอเขาศกึษาตอเพื่อปรญิญาตรสีาขาวชิาอ่ืนเปนการเพ่ิมเตมิได แตตองเปนผู

มีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ 4 

  7.2  การแสดงความจํานงขอเขาศกึษา ตองปฏิบัตดิังนี้ 

   7.2.1  ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไม

นอยกวา 30 วัน กอนวันลงทะเบยีนของภาคการศกึษาที่ประสงคจะเขาศกึษา 

   7.2.2  การรับเขาศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขา โดยผานความเห็นชอบของ

คณะ หรอืหนวยงานที่เทยีบเทา 

  7.3  การเทยีบโอนหนวยกติใหนําขอ 6.5 มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ  8  การเขาศกึษาระดับปรญิญาตรตีอเนื่อง 

  มหาวทิยาลัยอาจทําการสอบคัดเลอืก หรอืคัดเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวใน

ขอ 4 หรอื มีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ  9  การรายงานตัวเปนนสิติ 

  9.1  ผูที่สอบคัดเลอืกได ผูที่ไดรับการคัดเลอืก ผูที่ไดรับอนุมัตใิหโอนมาจากสถานศกึษาอ่ืน 

หรอืผูที่ไดรับอนุมัตใิหเขาศกึษาตอ หรอืผูที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะตองรายงานตัวและเตรียม

หลักฐานตางๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในวัน เวลา ที่

มหาวทิยาลัยกําหนด    

  9.2  กรณนีสิติไมรายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวทิยาลัยกําหนด ใหถอืวาสละสทิธิ์การเขา

เปนนสิติ เวนแตไดรับอนุมัตจิากมหาวทิยาลัยเปนรายๆ ไป 

  9.3  มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัวนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงมีหนาที่ให

คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา ภายหลังข้ึน

ทะเบยีนเปนนสิติแลว 

 

หมวดท่ี 2 

การจัดการศกึษา 

 ขอ  10  ระบบการจัดการศกึษา 

  10.1  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการศกึษา โดยใหคณะที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใดๆ 

ใหการศกึษาในสาขาวชิานัน้แกนสิติทัง้มหาวทิยาลัย 

  10.2  สาขาวชิาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวทิยาลัยประกอบดวยหลายรายวชิา 

  10.3  มหาวทิยาลัยใชระบบการจัดการศกึษาระบบทวภิาค โดยแบงการจัดการศกึษาออกเปน 

2 แบบ คอื  
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    10.3.1 แบบ 2 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา เปนการจดัการศกึษาปกตซ่ึิงเปน ภาค

การศกึษาบังคับมีระยะเวลาศกึษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวทิยาลัยอาจเปดภาคฤดรูอน ซ่ึงเปน 

ภาคการศกึษาไมบงัคับ และใชระยะเวลาเรยีนประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดช่ัวโมงเรยีนของแตละรายวชิา

ใหมีจํานวนช่ัวโมงตอหนวยกติ ตามทีก่ําหนดไวในภาคการศกึษาปกตขิองระบบทวภิาค 

    10.3.2 แบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา ใชระยะเวลาเรยีนไมนอยกวา 15 สัปดาห

ตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนช่ัวโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในภาค

การศกึษาปกตขิองระบบทวภิาค 

  10.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตองเปดสอนในภาคฤดู

รอน หรอืฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปนสวนหนึ่งของภาค

การศกึษาภาคบังคับดวย 

  10.5  มหาวทิยาลัยใชระบบหนวยกติในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนวยกิตใชแสดงถึง

ปรมิาณการศกึษาของแตละรายวชิา 

  10.6  การคิดหนวยกติ 

    10.6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 

ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

    10.6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาค

การศกึษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

    10.6.3  การฝกงานหรอืการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค

การศกึษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวภิาค 

    10.6.4  การทําโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงงาน หรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระ

บบทวภิาค 

  10.7  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน  (Prerequisite)  สําหรับการ

ลงทะเบยีน บางรายวชิา โดยนสิติตองมีผลการเรียนของรายวิชาที่ตองผานกอนในระดับ D (หมวดที่ 4 

ขอที่ 14.5) ข้ึนไป 

  10.8  รายวชิาหนึ่งๆ มีรหัสรายวชิา และช่ือรายวชิากํากับไว 

  10.9  รหัสรายวชิาประกอบดวย 

   10.9.1  เลข 3 ลําดับแรก แสดงถงึ     สาขาวชิา 

   10.9.2  เลขในลําดับที่ 4  แสดงถงึ    ระดับช้ันปของการศกึษา 

   10.9.3  เลขในลําดับที่ 5  แสดงถงึ    หมวดหมูในสาขาวชิา 

   10.9.4   เลขในลําดับที่  6 แสดงถงึ    อนุกรมของรายวชิา 

  10.10  สภาพนสิติ แบงออกไดดังนี้ 

      10.10.1 นสิติปกต ิ ไดแก  นิสติที่มีผลการเรยีนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ย
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สะสม ตัง้แต 2.00 ข้ึนไป 

             นสิติรอพินจิ ไดแก นสิติที่มีผลการเรยีนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม 

ต่ํากวา 2.0 

  10.11  การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบ

ทวภิาค แบบ 2 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา หรอืการศกึษาในระบบทวภิาค แบบ 3 ภาคการศกึษาตอ

ปการศกึษา สําหรับผลการศกึษา ภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่

นสิติผูนัน้ลงทะเบยีนเรยีน ยกเวน ผูที่จบการศกึษาภาคฤดูรอน 

 ขอ  11  หลักสูตรสาขาวชิา 

   11.1  หลักสูตรระดับปรญิญาตรขีองแตละสาขาวชิา ประกอบดวย 

    11.1.1  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป เปนกลุมรายวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด

อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษา ในการตดิตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

สามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชีวติ และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวย

กติรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   11.1.2  หมวดวชิาเฉพาะสาขา เปนกลุมรายวชิาแกน วชิาเฉพาะดาน วชิาพื้นฐานวิชาชีพ 

และวชิาชีพที่มุงหมายใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจและปฏิบัตงิานได โดยใหมีหนวยกติรวม ดังนี้ 

   11.1.3  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม

นอยกวา 84 หนวยกติ 

   11.1.4  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม

นอยกวา 114 หนวยกติ 

   11.1.5  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา 144 หนวยกติ 

   11.1.6  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม 

ไมนอยกวา 42 หนวยกติ 

   11.1.7  หมวดวชิาเลอืกเสร ีเปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรปรญิญาตร ียกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป เพื่อใหผูเรียนไดขยายความรูทางวิชาการ

ใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดมากยิ่งข้ึน 

โดยใหมีจํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  11.2  หลักสูตรปรญิญาตร ี(4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกติ ใหใช

เวลาศกึษา อยางมากไมเกนิ 8 ปการศกึษาสําหรับหลักสูตรที่เรยีนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12 ป

การศกึษาสําหรับหลักสูตรที่เรยีนไมเต็มเวลา 

  11.3  หลักสูตรปรญิญาตร ี(5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 150 หนวยกติ ใหใช
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เวลาศกึษาอยางมาก ไมเกนิ 10 ปการศกึษาสําหรับหลกัสตูรที่เรยีนเต็มเวลา และอยางมากไมเกนิ 15 ป

การศกึษา สําหรับหลักสูตรที่เรยีนไมเต็มเวลา 

  11.4  หลักสูตรปรญิญาตร ี(6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 180 หนวยกติ ใหใช

เวลาศกึษา อยางมากไมเกนิ  12  ปการศกึษาสําหรับหลักสูตรที่เรยีนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 18 

ปการศกึษาสําหรับหลักสูตรที่เรยีนไมเต็มเวลา 

  11.5  หลักสูตรปรญิญาตร ี(ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ใหใชเวลาศกึษาอยางมากไมเกนิ 4 ปการศกึษาสําหรับหลักสูตรที่เรยีนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 6 

ปการศกึษาสําหรับหลักสูตร ที่เรยีน ไมเต็มเวลา 

  11.6  เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรสาขาวิชาใหอาจารยที่

ปรกึษา และนสิติทําความเขาใจหลักสูตร สาขาวชิาและแผนการศกึษานัน้ และใหอาจารยที่ปรึกษาเปน

ผูควบคุมนสิติลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใหสอดคลองกับหลักสูตร สาขาวชิา 

 

หมวดท่ี 3 

การลงทะเบยีนเรียน 

 ขอ  12  การลงทะเบยีนเรยีน  

  12.1  การลงทะเบยีนเรยีนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา

ลงทะเบยีนหลังวันที่มหาวทิยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวทิยาลัย  

  12.2  การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพ่ิม – 

ถอนรายวิชาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยตนเองตาม วัน เวลา ที่กําหนดไวในประกาศ

มหาวทิยาลัย 

  12.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการขอเพ่ิม

รายวชิาหากพนกําหนดนี้มหาวทิยาลัยอาจยกเลกิสทิธิ์การลงทะเบยีนรายวิชาในภาคการศกึษานัน้ 

  12.4  การลงทะเบยีนเรยีนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนยีมตาง ๆ  ตามที่กําหนดไว

ในประกาศมหาวทิยาลัย 

  12.5  วชิาใดที่ไดรับอักษร I หรอื P นสิติไมตองลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซํ้าอีก 

  12.6  จํานวนหนวยกติที่ลงทะเบยีน 

     12.6.1  ระบบทวภิาค แบบ 2 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา นิสิตสามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต และ

สามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกนิ 9 หนวยกติ 

     12.6.2  ระบบทวภิาค แบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา นสิติสามารถลงทะเบียน

เรยีน รายวชิาของแตละภาคการศกึษาได ไมนอยกวา 6 หนวยกติ แตไมเกนิ 15 หนวยกติ 

  กรณนีสิติตองการลงทะเบยีนเรยีนนอยกวา 9 หนวยกติ หรอืเกนิกวา 22 หนวยกติ สําหรับ

การจัดการศกึษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามขอ 12.6.1 หรือตองการ
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ลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6 หนวยกิตหรือมากกวา 15 หนวยกิต สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ

ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ตอปการศึกษา ตามขอ 12.6.2 ใหยื่นคํารองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

  12.7  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบยีนผิดเงื่อนไขนัน้ใหไดรับอักษร W 

  12.8  นสิติอาจขอลงทะเบยีนเขารวมศกึษารายวชิาใดๆ เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรูได โดย

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะตนสังกัดนิสิต อาจารยผูสอน และคณะหรือหนวยงานที่

เทยีบเทาที่รายวชิานัน้ สังกัดอยูยนิยอม และไดยื่นหลักฐานนัน้ตอมหาวทิยาลัย  

         ทัง้นี้ นสิติจะตองชําระคาหนวยกติรายวชิานัน้ ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย

และนสิติจะไดรับผลการเรยีนเปนอักษร S หรอื U และไมนํามาคิดหนวยกติสะสม 

  12.9  ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ ก็ตาม นิสิต

จะตองขอลาพักการศกึษาสําหรับภาคการศกึษานัน้ โดยทําหนังสอืขออนุมัตลิาพักการศึกษาตอคณบด ี

และจะตองเสยีคาธรรมเนยีม เพื่อข้ึนทะเบยีนเปนนสิติเพื่อรักษาสภาพนสิติ ภายใน 15 วันนับจากวันเปด

ภาคการศกึษา หากไมปฏิบัตติามดังกลาวตองพนสภาพการเปนนสิติ  

  12.10  มหาวทิยาลัยอาจอนุมัตใิหนสิติที่พนสภาพนิสิต กลับเขาเปนนิสิตใหม ถามีเหตุผล

อันสมควร โดยใหถอืระยะเวลาที่พนสภาพนสิตินัน้ เปนระยะเวลาพักการศกึษา กรณเีชนนี้ นิสิตจะตอง

ชําระคาธรรมเนยีม เพื่อข้ึนทะเบยีนเปนนิสิต รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพัก

การศกึษา มหาวทิยาลัยไมอนุมัตใิหกลับเขาเปนนสิติ ตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลา 2 ปนับจาก

วันที่นสิติผูนัน้พนสภาพการเปนนสิติ 

  12.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมี

ขอตกลงเฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอน ใน

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนแทนการลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลัยพะเยาทัง้หมด หรอืบางสวนได หรืออาจ

พิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยชําระคาธรรมเนียมตามที่

กําหนดไวในประกาศมหาวทิยาลัยก็ได 

 ขอ  13  การเพ่ิมและถอนรายวชิา 

   13.1  การเพ่ิมรายวชิา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือ

ภายใน 1 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

   13.2  การถอนรายวชิา จะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ 75 ของ

เวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา

เดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชาจะไมปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถาถอนรายวิชาหลัง

กําหนดเวลาการเพ่ิมรายวชิานสิติ จะไดรับอักษร  

   13.3  ข้ันตอนปฏิบัติในการเพ่ิมและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศ

มหาวทิยาลัย 
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หมวดท่ี 4 

การวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 ขอ 14  การวัดและการประเมินผลการศกึษา 

   14.1  มหาวทิยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศกึษาภาคการศกึษาละไมนอยกวา 1 ครัง้ 

   14.2  นสิติตองมีเวลาเรยีนแตละรายวชิาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด จงึจะมี 

สทิธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวชิานัน้ ผูไมมีสทิธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลตามวรรคกอนจะ

ไดรับระดับข้ัน F หรอือักษร U  

   14.3  มหาวิทยาลัยใชระบบระดับข้ันและคาระดับข้ันในการวัดและประเมินผล นอกจาก

รายวชิา ทีก่ําหนด ใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U 

  14.4  ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผล

ดวย อักษร S และ U 

  14.5  สัญลักษณ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวชิาตางๆ ใหกําหนด ดังนี้ 

 A หมายถงึ ดเียี่ยม   (EXCELLENT) 

 B+ หมายถงึ ดมีาก   (VERY GOOD) 

 B หมายถงึ ดี (GOOD) 

 C+ หมายถงึ ดพีอใช (FAIRLY GOOD) 

 C หมายถงึ พอใช (FAIR) 

 D+ หมายถงึ ออน (POOR) 

 D หมายถงึ ออนมาก (VERY POOR) 

 F หมายถงึ ตก (FAILED) 

 S หมายถงึ เปนที่พอใจ (SATISFACTORY) 

 U หมายถงึ ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

 I หมายถงึ การวัดผลยังไมสมบูรณ  (INCOMPLETE) 

 P หมายถงึ การเรยีนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS) 

 W หมายถงึ การถอนรายวชิา (WITHDRAWN) 

  14.6  ระบบระดับข้ัน กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซ่ึงแสดงผล

การศกึษาของนสิติที่ไดรับการประเมินในแตละรายวชิา และมีคาระดับข้ันดังนี้ 

        ระดับข้ัน  A   มีคาระดับข้ันเปน 4.00 

        ระดับข้ัน  B+   มีคาระดับข้ันเปน 3.50 

        ระดับข้ัน   B   มีคาระดับข้ันเปน 3.00 

        ระดับข้ัน   C+   มีคาระดับข้ันเปน 2.50 

        ระดับข้ัน   C    มีคาระดับข้ันเปน 2.00 

        ระดับข้ัน   D+   มีคาระดับข้ันเปน 1.50 
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        ระดับข้ัน   D   มีคาระดับข้ันเปน 1.00 

        ระดับข้ัน   F    มีคาระดับข้ันเปน 0                   

  14.7 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา นสิติไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นให

เสร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการอนุมัตจิากคณบดทีี่รายวชิานัน้สังกัดอยู  

   นสิติจะตองดําเนนิการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน 4 

สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาว

มหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับข้ัน  F หรอือักษร U 

  14.8  อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวา รายวชิานัน้ยังมีการเรยีนการสอนตอเนื่องอยู และ

ไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่

มหาวทิยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเม่ือมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไมเกินวัน

สุดทายของการสอบไลประจําภาค 2 ภาคการศกึษาถัดไป หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรค

กอนแลว มหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เปนระดับข้ัน F หรอือักษร U 

  14.9  อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา 

    14.9.1  นสิติไดถอนรายวชิาที่ลงทะเบยีนตามเงื่อนไขการลงทะเบยีน 

    14.9.2  การลงทะเบยีนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ 

    14.9.3  นสิติถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 

  มหาวทิยาลัยอนมัุตใิหนสิติถอนทุกรายวชิาที่ลงทะเบยีน 

  14.10 อักษร S U I P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

  14.11 การนับหนวยกติสะสม และการคํานวณหาคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

    14.11.1  การนับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ

รายวชิาที่สอบไดเทานั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ

เฉพาะจํานวนหนวยกติ ครัง้สุดทายที่ประเมินวาสอบไดนําไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพียงครัง้เดยีว 

    14.11.2  มหาวทิยาลัยจะคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหนวยกติ และคาระดับข้ัน

ของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเขารวม

ศกึษา ตามขอ 12.8 

    14.11.3  การคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ

คาระดับข้ันของทุกๆ รายวชิาตามขอ 14.6 มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกติ ของรายวิชาทั้งหมด 

ยกเวน ขอ 14.10 ในการนี้ใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียน

เรยีนรายวชิาใดรายวชิาหนึ่งมากกวา 1 ครัง้ มหาวทิยาลัยจะคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหนวย

กติ และคาระดับข้ันที่นสิติลงทะเบยีนเรยีนครัง้สุดทายเพียงครัง้เดยีว 

    14.11.4  การคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนสิติที่ยายสาขาวิชาหรือยายคณะ ให

นําเอา ผลคูณของจํานวนหนวยกติกับคาระดับข้ันของทุกรายวชิาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวชิาที่รับเขา 
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ไมวาจะเปนรายวชิาที่เทยีบใหหรอืไมก็ตาม รายวชิาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวชิาที่รับเขา ไมวานิสิต

จะไดรับคาระดับข้ันใดจะไมนํามาคํานวณคาระดับข้ัน สะสมเฉลี่ย 

    14 . 1 1 .5   การ คํานวณคาระดับ ข้ันสะสมเฉลี่ ยของนิสิตที่ โ อนย ายมาจาก

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืน ใหคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวชิาที่เรยีนใหม 

 ขอ 15  การเรยีนซํ้า 

  15.1  รายวชิาใดที่นสิติสอบไดต่ํากวา C นสิติสามารถลงทะเบยีนเรยีนซํ้าได 

  15.2  รายวชิาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นสิติสอบได F นสิติตองลงทะเบยีนเรยีนซํ้า 

  15.3  รายวชิาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นสิติสอบได U นสิติตองลงทะเบยีนเรยีนซํ้า 

 

หมวดท่ี 5 

        การสําเร็จการศกึษา 

 ขอ 16 การเสนอใหไดรับปรญิญาตรี 

   16.1  ในภาคการศกึษาสุดทายที่นสิติจะสําเร็จการศกึษา นสิติจะตองยื่นใบรายงานคาดวา

จะสําเร็จการศกึษา โดยผานอาจารยที่ปรกึษาตอมหาวทิยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดอืน นับจากวันเปด

ภาคเรยีน 

  16.2  นสิติที่ไดรับการเสนอใหไดรับปรญิญาตร ีตองมีคุณสมบัตดิังตอไปนี้ 

   16.2.1  เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมี

รายวชิาใด ไดรับอักษร I หรอือักษร P 

   16.2.2  ใชระยะเวลาเรยีนดังนี้ 

         16.2.2.1  การศกึษาเพื่อปรญิญาที่สอง สําเร็จการศกึษาไดไมกอน 2 ภาคการศึกษา

ปกตสิําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลาและไมกอน 3 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

    16.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบยีนเรยีนไมเต็มเวลา  

    16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา

ปกต ิสําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลาและไมกอน 14 ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

    16.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษา

ปกต ิสําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลาและไมกอน 17 ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

    16.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษา

ปกตสิําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลาและไมกอน 20 ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียน



 119

ไมเต็มเวลา 

    16.2.2.6  นสิติที่ขอเทยีบโอนรายวชิาหรอืประสบการณ หรือประสบการณวิชาชีพ

ตองใชเวลาศกึษาอยูในมหาวทิยาลัยทัง้หลักสูตรอยางนอย 1 ปการศกึษา 

   16.2.3  มีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 

   16.2.4  ไมมีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอ่ืนใดกับมหาวทิยาลัย 

  16.3  ในกรณีที่นิสิตประสงคจะไมขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัย

อาจพิจารณาอนุมัตเิปนรายๆ ไป 

  16.4  นสิติที่จะไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเปนผูมีคุณสมบัต ิ

ตามที่กําหนดไวใน ขอ 16.2 แลว ตองไมเปนนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน และตองมี

คุณสมบัตเิพ่ิมเตมิดังตอไปนี้ 

   16.4.1  มีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตัง้แต 3.50 ข้ึนไป จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง  แตถามีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.20 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับสอง 

   16.4.2  ไมเคยไดรับระดับข้ัน F หรอือักษร U และตองไมลงทะเบยีนเรยีนซํ้าในรายวชิาใด 

  ขอ 17  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเม่ือสิ้นทุกภาค

การศกึษา ยกเวนกรณทีี่นสิติไมสําเรจ็การศกึษาตามแผนการเรยีนที่หลักสูตรกําหนด ใหอนุมัตปิรญิญา

ในวันที่มีผลการเรยีนโดยสมบูรณ ในภาคการศกึษานัน้ๆ 

 ขอ 18  การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอช่ือนิสิตที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย เพื่อ

ขอรับรางวัลเรยีนด ีตลอดหลักสูตรและเหรยีญรางวัลเรยีนดปีระจําป ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 

  18.1  เหรยีญรางวัลเรยีนดตีลอดหลักสูตร 

   18.1.1 เหรยีญทองใหกับนสิติที่เรยีนดตีลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับข้ัน F หรือ

อักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา

ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดมิและในมหาวทิยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.75 

   18.1.2  เหรยีญเงนิใหกับนสิติที่เรยีนดตีลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับข้ัน F หรือ 

อักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา

ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดมิและในมหาวทิยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.50 

  18.2  เหรยีญรางวัลเรยีนดปีระจําป 

    เหรยีญทองแดงใหกับนสิติที่เรยีนดปีระจําปการศกึษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาค

การศกึษาปกต ิในปการศกึษานัน้ ไมนอยกวา 30 หนวยกติ และไมเคยไดรับระดับข้ัน F หรืออักษร U ในป

การศกึษานัน้ และตองมีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปการศกึษานัน้ๆ 3.50 ข้ึนไป 
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หมวดท่ี 6 

บทท่ัวไป 

 ขอ 19  การลา 

  19.1 การลาปวยและการลากจิ นสิติผูใดมีกจิจําเปน หรือเจ็บปวย ไมสามารถเขาช้ันเรียน

ในช่ัวโมงเรียนไดใหยื่นใบลา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขอ

อนุญาตจากอาจารยผูสอน 

  19.2 การลาพักการศกึษา 

   19.2.1  นสิติจะขออนุญาตลาพักการศกึษาไดในกรณตีอไปนี้ 

    (1)  ถูกเรยีกพล ระดมพลหรอืเกณฑเขารับราชการทหาร  

    (2)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

    (3)  เจ็บปวยหรอืประสบอุบัตเิหตุ 

    (4)  เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 

   19.2.2  นสิติที่ประสงคจะลาพักการศกึษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา 

และนสิติที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาปกตใิดแลว มีความประสงคจะลาพักการศึกษาใหยื่นใบลา

ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมกับหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึง

คณบดเีพื่อพิจารณาอนุมัตแิลวแจงมหาวทิยาลัยเพื่อทราบตอไป ทัง้นี้รายวิชาที่ไดลงทะเบียนไปในภาค

การศกึษานัน้ใหไดรับอักษร W 

   19.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ

มากกวาจะตองชําระคาธรรมเนยีมเพื่อข้ึนทะเบยีนเปนนสิติทุกภาคการศกึษา 

19.3  การลาออก นสิิตที่ประสงคจะขอลาออกตองยื่นใบลาออกพรอมหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 

ผานอาจารยที่ปรกึษาถงึคณบด ีแลวเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 

 ขอ 20  การยายสาขาวชิา 

   20.1  การยายสาขาวชิาภายในคณะ ใหปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะนัน้ ๆ 

   20.2  การยายสาขาวชิาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัตติามเงื่อนไขตอไปนี้ 

    20.2.1  นสิติที่ประสงคจะขอยายสาขาวชิาไปคณะอ่ืน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรกึษา สาขาวชิาและคณบดคีณะเดมิ และไดเรยีนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไม

นอยกวา 2 ภาคการศกึษาปกติ 

    20.2.2  การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

โดยผาน 

การพิจารณาของคณะหรอืหนวยงานที่เทยีบเทาที่นสิติสังกัด และจะรับยายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ใหทําเปน

ประกาศมหาวทิยาลัย 
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    20.2.3  การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวัน

ลงทะเบยีนเรยีน 

    20.2.4  เม่ือนสิติไดยายสาขาวชิาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณหาคา

ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยในสาขาวชิาใหมได 

  ขอ 21  การพนสภาพนสิติ 

  นสิติจะพนสภาพนสิติดวยเหตุดังตอไปนี้ 

  21.1 ตาย 

  21.2 ลาออก 

  21.3 โอนไปเปนนสิติ นักศกึษาสถาบันการศกึษาอ่ืน 

  21.4 ขาดคุณสมบัตขิองการเขาเปนนสิติขอหนึ่งขอใดตามที่กําหนดไวในขอ 4 

  21.5 ไมมาลงทะเบยีนเรยีนภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนดตามขอ 12 

  21.6 มีความประพฤติไมสมควรเปนนิสิต หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อม

เสยีแกมหาวทิยาลัย และมหาวทิยาลัยเห็นสมควรใหถอนช่ือจากทะเบยีนนสิติ 

  21.7 เม่ือไดข้ึนทะเบยีนเปนนสิติมหาวิทยาลัยเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่กําหนดไวใน

แผนการศกึษาของสาขาวชิานัน้แลวยังไมสําเร็จการศกึษา 

  21.8 มีผลการศกึษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   21.8.1 เม่ือเรยีนมาแลวครบสองภาคการศกึษาปกต ิยังมีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมด 

ไมถงึ 1.50 

   21.8.2 เม่ือเรยีนมาแลวครบสี่ภาคการศกึษาปกต ิยังมีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมด

ไมถงึ 1.75 

   21.8.3 เม่ือเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติข้ึนไป/หรือครบหกภาคการศึกษา

ปกตข้ึินไป สําหรับการจัดการศกึษาในระบบทวภิาคแบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา ยังมีคาระดับ

ข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไมถงึ 1.75 

 ขอ 22  การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรใหชัดเจน และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

  ขอ 23  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตร อยางตอเนื่อง ทุก 5 ป 

  ขอ 24  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ให

อธกิารบดเีปนผูวนิจิฉัย ช้ีขาดและใหถอืเปนที่สุด 

 

 



 122

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 27  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 

                                                  (ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ คุณหญิงไขศร ีศรอีรุณ) 

                                               นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ใน

การประชุม ครัง้ที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555” 

 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2554 เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลกิขอความในขอ 10.11 แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 

 “10.11  การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค         

แบบ 2 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา หรอืการศกึษาในระบบทวภิาค แบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา” 

 ขอ 4  ใหยกเลิกขอความในขอ 21.8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี  

พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 

   “21.8  นสิติที่มีผลการศกึษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

 21.8.1  เม่ือเรียนมาแลวครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 3 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การจัดการศกึษาในระบบทวภิาคแบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา ยังมีคาระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไมถงึ 1.50 

 21.8.2  เม่ือเรียนมาแลวครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การจัดการศกึษาในระบบทวภิาคแบบ 3 ภาคการศกึษาตอปการศกึษา ยังมีคาระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไมถงึ 1.75 

 21.8.3  เม่ือเรยีนมาแลวครบ 4 ภาคการศกึษาปกตขิึ้นไป หรอืครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ ขึ้นไป 

สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด        

ไมถงึ 1.75“ 

 ทั้งนี้ “กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยูในเกณฑพนสภาพในภาคการศึกษาปลาย และไดลงทะเบียนในภาค

การศกึษาฤดูรอน ใหนับรวมผลการเรยีนภาคการศกึษาฤดูรอนนัน้ดวย”  

            ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 

 

 

 

    (ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ คุณหญงิไขศร ีศรอีรุณ) 

   นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 



 125

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวชิา เกณฑมาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1.  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 30   30   

   1.1 ศกึษาทั่วไปบังคับ  21 30 

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลอืก  9  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 94 94 

   2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน    

   2.2 กลุมวชิาแกน  33 33 

   2.3 กลุมวชิาเอก  55 55 

        2.3.1 วชิาเอกบังคับ  31 34 

        2.3.2 วชิาเอกเลือก  24 21 

  2.4 วชิาการฝกงาน/ 

สหกจิศกึษา/การศกึษาอิสระ 

 6 6 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 6   6   

รวม  (หนวยกติ)  ไมนอย

กวา 

120 หนวยกติ 130 130 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

วิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หนวยกิต                   วิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หนวยกิต            

กลุมวิชาภาษา                               9  หนวยกิต                    กลุมวิชาภาษา                            12  หนวยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

  3(3-0-6)               

 

ปดรายวชิา 001111 ภาษาองักฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                               

  3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภาษาไทย  

Usage of Thai Language            

    3(2-2-5) 

 

เปดรายวชิาใหม 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุมวชิาสังคมศกึษา                        3  หนวยกิต                                             ปดกลุมวชิาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุมวิชาพลานามัย   1 หนวยกิต    บังคับเลือก         1 หนวยกิต                       ปดกลุมพลานามัย 

004150 กอลฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปดรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเขาจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 วายนํ้า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกรอ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    
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004158 ซอฟทบอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

ปดรายวชิา 

 

 

 

 

004159 เทนนสิ   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-

1) 

   

004162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศลิปะการตอสูปองกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุมวิชาบูรณาการ                          8 หนวยกิต                       กลุมวิชาบูรณาการ                          18 หนวยกิต 

005171 ชวีติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปดรายวชิา 

 

 

 

005172 การจัดการการดําเนินชวีติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชวีติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมอืงใจอาสา                        3(3-2-5)                            

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปดรายวชิาใหม 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                           

    Multicultural  Society                                        

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                           

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 3(3-2-5)

Health and Environment Management                          

 

   004101 ศลิปะในการดําเนินชวีิต               3(3-2-5)                           

    Art of Living  

   004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5  

    Socialized Personality  

วิชาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไมนอยกวา       9    หนวยกิต                                        ปดรายวิชาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุมวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษา

คนควา 

  3(3-0-6)     

 

  Information Science for Study and Research   
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002122 ปรัชญาเพื่อชวีติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

ปดรายวชิา 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทัิศนศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควจิักขณ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศลิปะในชวีติประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีติ    3(3-0-6)     

ปดรายวชิา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วถีิไทย วถีิทัศน 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปดรายวชิา 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

006140 มนุษยกับส่ิงแวดลอม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปดรายวชิา 

006141 คอมพวิเตอรสารสนเทศขัน้พื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตรสําหรับชวีติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจําวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวถีิชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วทิยาศาสตรในชวีติประจําวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 

กลุมวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต  

1.กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี - หนวยกิต                                      1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี - หนวยกิต                                            

2. กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต                                       2. กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต  

100001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย         3(3-0-6) 

Introduction to Law 

    ความหมาย และลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ท่ีมา 

วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลําดับ

ศักด์ิของกฎหมาย แนวคิดตาง ๆ ในทางกฎหมาย 

สิทธิและการกระทํา การจัดทํากฎหมายลายลักษณ

อักษร สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายปกครอง  สาระสําคัญของกฎหมายแพงและ

พาณิชย กระบวนการยุติธรรมทางแพง สาระสําคัญ

ของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชวีติประจําวัน  

     Meaning and general aspects of laws, source, 

evolution and legal system, types and hierarchy of 

laws, legal concepts, rights and legal action, 

legislation, important context of constitution law, 

admininistrative law, criminal law, criminal justice, 

related laws of everyday life 

 

100001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 

Introduction to Law 

     ความหมาย และลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย 

ท่ีมา ววิัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และ

ลําดับศักด์ิของกฎหมาย แนวคิดตาง ๆ ในทาง

กฎหมาย สิทธิและการกระทํา การจัดทํากฎหมาย

ลายลักษณอักษร สาระสําคัญของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง  สาระสําคัญ

ของกฎหมายแพงและพาณิชย  กระบวนการ

ยุติธรรมทางแพง สาระสําคัญของกฎหมายอาญา 

กระบวนการ ยุ ติธรรมทางอาญา กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับชวีติประจําวัน  

     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 

 

คงเดิม 

126100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                        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

อุปสงค  อุปทาน  ความยึดหยุนของอุปสงคและ

อุปทาน ทฤษฎแีละแนวคดิเบ้ืองตนเก่ียวกับพฤติกรรม

ผูบรโิภค  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 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                    3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความห มายแล ะความ สําคัญข องวิ ช า

เศรษฐศาสตร  ระบบเศรษฐกิจ  การกําหนดราคา

โดยอุปสงค  อุปทาน  ความยึดหยุนของอุปสงค

และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับ

พฤติกรรมผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ตนทุน  

รายไดประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบาย

การเงิน  นโยบายการคลัง  เงินเฟอ เงินฝด 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 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

  191100 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขั้น  

พ้ืนฐาน                                       3(3-0-6) 

Fundamental Humanities and Social 

Sciences 

     ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พัฒนาการของ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ความแตกตางและ

คลายคลึงของสาขาวิชาตาง ๆ ทางมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก ปรัชญา ประวัติศาสตร ส่ือ 

ศิลปะ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร จิตวิทยา สังคม

วทิยาและมานุษยวทิยา  องคความรูทางสังคมและ

วัฒนธรรมและการประยุกตใชเพื่อทําความเขาใจ

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 

 

รายวชิาใหม 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงเนนใช

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเพิ่มหัวขอและ

ประเด็นการพูดและการเขียนท่ีมีความเก่ียวของกับ

ศาสตร ท่ีนิสิตกําลังศึกษาใหมีความสอดคลองกับ

คําศัพท  

English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills with 

additions of various speaking and writing topics  

 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงเนนใช

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเพิ่มหัวขอ

และประ เด็นการพู ดและการ เขี ยน ท่ีมี ความ

เก่ียวของกับศาสตรท่ีนิสิตกําลังศึกษาใหมีความ

สอดคลองกับคําศัพท  

English in more specific contexts focusing 

on listening, speaking, reading, and writing skills 

with additions of various speaking and writing 

topics  

 

คงเดิม 

147110 รัฐศาสตรเบ้ืองตน                             3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

ท่ีมาและความสําคัญของวิชารัฐศาสตร  สาขา

ของวชิารัฐศาสตร  แนวคิดพื้นฐานทางดานรัฐศาสตร 

การเมือง อํานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง 

ปรัชญา และอุดมการณทางการเมือง พื้นฐาน การ

192101 รัฐศาสตรเบ้ืองตน                          3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

ท่ีมาและความสําคัญของวิชารัฐศาสตร  

สาขาของวิชารัฐศาสตร  แนวคิดพื้นฐานทางดาน

รัฐศาสตร การเมือง อํานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบ

การปกครอง ปรัชญา และอุดมการณทางการเมือง 

ปรับรหัสวชิา 
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คนควาและวธีิการหาความรูทางดานรัฐศาสตร 

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 

 

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 

 

147121 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน   3(2-2-5) 

Introduction to Sociology and Anthropology 

พื้นฐานความคดิท่ีเก่ียวของกับมนุษยและสังคม

ของมนุษย วิวัฒนาการทางกายภาพของมนุษย 

รูปแบบทางสังคมของมนุษย รูปแบบความสัมพันธของ

มนุษยตามแนวทางศึกษาหลักต าง ๆ  คือ  แนว

โครงสรางนิยม ปฏสัิมพันธเชงิสัญลักษณ  

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  

 

  ปดรายวชิา 

147270 ความสัมพันธระหวางประเทศ 

เบ้ืองตน                                          3(3-0-6) 

Introduction to International Relations 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของความสัมพันธ

ระหวา งประ เทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานใน

การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ  ประเด็น

ปญหาตาง ๆ ในความสัมพันธระหวางประเทศ ตัว

แสดงในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ ความ

มั่นคงระหวางประเทศ ความรวมมือและความขัดแยง 

การทูต นโยบายตางประเทศ องคการระหวางประเทศ

และกฎหมายระหวางประเทศ เศรษฐกิจการเมือง

ระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน การ เมืองเรื่ อง

ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  

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 

192103 ความสัมพันธระหวางประเทศ 

เบ้ืองตน                                       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

ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวคิดและทฤษฎี

พื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ  

ประเด็นปญหาตาง ๆ ในความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ความมั่นคงระหวางประเทศ ความรวมมือ

และความขัดแยง การทูต นโยบายตางประเทศ 

องคการระหวางประเทศและกฎหมายระหวาง

ประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ สิทธิ

มนุษยชน การ เมืองเรื่อง ส่ิงแวดลอมระหวาง

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 

ปรับรหัสวชิา 

 



 132

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี
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political economy, human rights, international 

environmental politics 

 

policy, international organizations and law, 

international political economy, human rights, 

international environmental politics 

 

147200 ปรัชญาการเมอืง                              3(3-0-6) 

Political Philosophy 

วิธีการในการเรียนปรัชญาการเมือง ปรัชญา

ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองท่ีสําคัญ  คือ 

เพลโต อริสโตเติล เซโนแหงไซทิอุม เซนทออกัสติน 

แมคคิล เวลลี ลอค รุสโซ สจวต  มิลล  การหา

ความหมายของคําสําคัญทางการเมือง คือ ความ

ยุติธรรม อํานาจ การเมอืง ความชอบธรรม เสรภีาพ 

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 

 

192201 ปรัชญาการเมอืง                           3(3-0-6) 

Political Philosophy 

แนวทางการศกึษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา

ทางการเมอืงของนักปรัชญาการเมืองท่ีสําคัญ  คือ 

เพลโต อรสิโตเติล เซโนแหงไซทิอุม เซนทออกัสติน 

แมคคิลเวลลี ลอค รุสโซ สจวต มิลล การหา

ความหมายของคําสําคัญทางการเมือง คือ ความ

ยุติธรรม อํ านาจ การ เมือง ความชอบธรรม 

เสรภีาพ 

Approach of political philosophy, political 

philosophy of important philosophers: Plato, 

Aristotle, Zeno of Citium, St. Augustine, 

Macchiavelli, Locke, Rosseau, Mills, definition of 

crucial notions in political sphere: justice, power, 

politics, legitimacy, freedom 

 

ปรับรหัสวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 

 

147311 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทียบ       3(3-0-6) 

Comparative Politics and Government 

พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครอง

เปรยีบเทียบ วธีิการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ

ประเด็นท่ีเ ลือก ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ 

รูปแบบของอํานาจ 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร 

ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การนําเอาความรู

ดังกลาวมาทําความเขาใจและเปรียบการเมืองการ

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 

192301 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทียบ    3(3-0-6) 

Comparative Politics and Government 

พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครอง

เปรียบเทียบ วิ ธีการเชิงเปรียบเทียบ การ

เปรียบเทียบประเด็นท่ีเ ลือก ระบบการเมือง 

รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอํานาจ 3 ฝาย คือ นิติ

บัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง 

การนําเอาความรูดังกลาวมาทําความเขาใจและ

เปรยีบการเมอืงการปกครองของประเทศตาง 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 

 

ปรับรหัสวชิา 
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ปรับปรุง 

147310 ระเบียบวิธวิีจัย                                 3(2-2-5) 

Research Methodology  

ระเบียบวิ ธีในการหาความรูทางรัฐศาสตร ท่ี

เชื่อถือไดและถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การ

กําหนดคําถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

การออกแบบการวิจัย การกําหนดกลุมตัวอยางและ

การสุม การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล  การเขียน

รายงานการวจิัย  

Research methodology in political science: 

problem identification, literature review, research 

design, sample identification and sampling 

techniques, research instrument formulation, data 

collection, research report 
 

192302 ระเบียบวิธวิีจัย                             3(2-2-5) 

Research Methodology  

ระเบียบวิธีในการหาความรูทางรัฐศาสตรท่ี

เชื่อถือไดและถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การ

กําหนดคําถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

การออกแบบการวิจัย การกําหนดกลุมตัวอยาง

และการสุม การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล  

การเขยีนรายงานการวจิัย  

Research methodology in political science: 

problem identification, literature review, research 

design, sample identification and sampling 

techniques, research instrument formulation, 

data collection, research report 

 

ปรับรหัสวชิา 

 

161131 จติวิทยาสังคม                                  3(3-0-6)                  

Social Psychology 

     ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและ

การรูจักตนเอง อารมณและความรูสึก พฤติกรรมและ

เจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทําตาม 

ความเอื้อเฟอและการชวยเหลือผูอื่น อคติและการกีด

กัน อิทธิพลของกลุม ความขัดแยงและวิธีการสราง

สันติภาพ สถาบันทางสังคม ความกาวร าวและ

พฤติกรรมตอตานสังคม การรับรูทางสังคมและการ

ส่ือความหมาย 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  จติวิทยาสังคม                              3(3-0-6)                  

Social Psychology 

     ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน

และการรู จั กตนเอง อารมณ และความรู สึ ก 

พฤติกรรมและเจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการ

จูงใจ การทําตาม ความเอื้อเฟอและการชวยเหลือ

ผูอื่น อคติและการกีดกัน อิทธิพลของกลุม ความ

ขัดแยงและวธีิการสรางสันติภาพ สถาบันทางสังคม 

ความกาวราวและพฤติกรรมตอตานสังคม การรับรู

ทางสังคมและการส่ือความหมาย สังคมประกิต

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 

 

คงเดิม 

147250 รัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน               3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 

ความหมาย ขอบขาย สถานภาพ แนวทาง

การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร 

สภาพแวดลอมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการ

บรหิาร ความสัมพันธระหวางระบบการบริหาร ระบบ

193101 รัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน            3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 

ความหมาย ขอบขาย สถานภาพ แนวทาง

การศกึษา และววิัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร 

สภาพแวดลอมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการ

บริหาร ความสัมพันธระหวางระบบการบริหาร 

ปรับรหัสวชิา 
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การเมือ ง  และระบบสังคม  โ ดย เน นคุณธรรม 

จรยิธรรมทางการบรหิาร 

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 

 

ระบบการเมอืง และระบบสังคม โดยเนนคุณธรรม 

จรยิธรรมทางการบรหิาร 

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  กลุมวิชาเอกบังคับ 34 หนวยกิต   

147130 การเมอืงการปกครองไทย                  3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตรการเมืองของไทย บทบาททาง

การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองท่ี

สําคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมือง

ท่ีดํารงอยูในสังคมไทย  การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา 

ความสัมพันธแบบอุปถัมภ การแบงชนชนชั้นทาง

สังคมแบบไพร-เจานาย  

History of Thai politics, roles of important 

actors and institutions of Thai politics, political 

thoughts and cultural roots in Thai society, 

relationship between politics and Buddhism, 

patronage-client relationship, and lord-subject class 

stratification 

 

192111 การเมอืงการปกครองไทย               3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตรการเมืองของไทย บทบาททาง

การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองท่ี

สําคัญของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทาง

การเมืองท่ีดํารงอยูในสังคมไทย  การเชื่อมโยงกับ

พุทธศาสนา ความสัมพันธแบบอุปถัมภ การแบงชน

ชนชัน้ทางสังคมแบบไพร-เจานาย  

History of Thai politics, roles of important 

actors and institutions of Thai politics, political 

thoughts and cultural roots in Thai society, 

relationship between politics and Buddhism, 

patronage-client relationship, and lord-subject 

class stratification 

 

ปรับรหัสวชิา 

 

  192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 3(3-0-6) 

Constitution and Political Institution 

       พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการ

สถาปนารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย การแบงแยก

อํานาจ และแนวทางการศึกษาสถาบันการเมือง

ใหม ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การ เมือง ปร ากฏการณและปญหาท่ี เ กิดขึ้ น

เก่ียวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองใน

ปจจุบัน 

      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 

รายวชิาท่ี

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

เลือก

การเมอืง

การปกครอง 
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and political institution  

 

   192212 ความสัมพันธไทยกับตางประเทศ      3(3-0-6) 

Thai Foreign Relations 

        ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ 

ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศมหาอํานาจ 

ความสัมพันธระหวางไทยกับองคการระหวาง

ป ร ะ เ ท ศ ท่ี สํ า คั ญ  บ ท บ า ท ข อ ง ไ ท ย ใ น เ ว ที

ความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัยในการดําเนิน

นโยบายต างประเทศของ ไทยในสมัยตา ง ๆ 

ผลกระทบของความสัมพันธระหวางไทยกับ

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี 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 

 

รายวชิาใหม 

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

State, Society and Public Policy 

      ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีพื้นฐานของ

คว าม สั มพั น ธ ร ะ หว า งรั ฐแ ล ะ สั ง คม   ก า ร

เปรียบเทียบกระบวนการสรางและการใชนโยบาย

สาธารณะในระบอบการปกครองและระบบ

การเมืองตาง ๆ ตัวแสดงสําคัญท้ังภาครัฐและ

เอกชนในการกําหนดและการนํานโยบายสาธารณะ

ไปใชในสังคม  พัฒนาการของความสัมพันธ

ระหวางนโยบายสาธารณะดานตาง ๆ กับสังคม

ตามแตละชวงเวลา แนวโนมของรูปแบบและ

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 

รายวชิาใหม 
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societies in each period, trend of forms and 

issues of public policies in future 

 

   192214 ความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต                          3(3-0-6) 

International Relations of Southeast Asia 

    พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศใน

ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือและ

ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางประเทศในภูมิภาค 

บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจท่ีมีตอ

ภูมิภาค ปฏิสัมพันธของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัว

แสดงท่ีสําคัญอื่น ๆ นอกภูมิภาค และประเด็น

ปญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้นในภูมภิาค 

     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   

 

รายวชิาใหม 

   192311 ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ของภาคเหนอืตอนบน                    3(3-0-6) 

History, Economy, Politics and Society of 

Upper Northern Thailand 

     ปร ะวั ติศ าสตร  เหตุการณทางการ เมื อ ง 

เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสําคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน

ในพื้น ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย: เชียงใหม  

เชียงราย  ลําพูน  ลําปาง พะเยา  นาน  แพร  

แมฮองสอนและพื้นท่ีใกลเคียง การวิเคราะห การ

ทําความเข าใ จ และการสร างคํ าอ ธิบายต 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 

รายวชิาใหม 
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ปรับปรุง 

147220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ปกครอง                                         3(3-0-6) 

Constitutional and Administrative Laws 

ความสัมพันธของรัฐธรรมนูญกับการเมืองโดย

เน น ท่ีป ร ะ เทศ ไทย  เ น้ือหาข องรั ฐธ ร รม นูญ ท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ท่ีมาของกฎหมายปกครอง ขอกฎหมายสําคัญ

ท่ีมปีระโยชนสําหรับนักรัฐศาสตร 

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 

ความสัมพันธของรัฐธรรมนูญกับการเมือง

โดยเนนท่ีประเทศไทย เน้ือหาของรัฐธรรมนูญท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ท่ีมาของกฎหมายปกครอง ขอกฎหมาย

สําคัญท่ีมปีระโยชนสําหรับนักรัฐศาสตร 

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 

ปรับรหัสวชิา 

 

147271 การเมอืงระหวางประเทศรวมสมัย        3(3-0-6) 

Contemporary International Politics  

เหตุการณสําคัญ ๆ ในโลกท่ีมีผลกระทบตอ

ความสัมพันธ เชิ งอํานาจในวงการเมืองระหวาง

ประเทศ ต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงสมัย

ปจจุ บัน สงครามเย็น สงครามเกาหลี สงคราม

เวยีดนาม ความขัดแยงระหวางจีนกับโซเวียต ปญหา

การลดกําลังอาวุธ การผอนคลายความตึงเครียด 

ความขัดแยงในตะวันออกกลาง การส้ินสุดสงคราม

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 การเมอืงระหวางประเทศรวมสมัย    3(3-0-6) 

Contemporary International Politics  

ประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเมือง

ระหวางประเทศรวมสมัย และสงผลกระทบตอ

ระบบความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุ บัน 

โลกาภิวัตน ความมั่นคง ชาตินิยม การแขงขัน

ระหวางประเทศมหาอํานาจ ความขัดแยงใน

ตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและสงคราม

ระหวางประเทศ การแพรขยายของอาวุธนิวเคลียร 

การกอการราย วกิฤตเศรษฐกิจโลก 

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  

 

ปรับรหัสวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 

 

147330 การปกครองทองถิ่น                          3(3-0-6) 

Local Government 

ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค และ

ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน วิวัฒนาการ 

รูปแบบการปกครองทองถ่ิน การพัฒนาการเมืองโดย

กระบวนการปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธระหวาง

หนวยงานการปกครองทองถ่ินตางระดับ ปญหา 

อุปสรรค และแนวโนมของการพัฒนาการปกครอง

192314 การปกครองทองถิ่น                       3(3-0-6) 

Local Government 

ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค และ

ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน วิวัฒนาการ 

รูปแบบการปกครองทองถ่ิน การพัฒนาการเมือง

โดยกระบวนการปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานการปกครองทองถ่ินตางระดับ 

ปญหา อุปสรรค และแนวโนมของการพัฒนาการ

ปรับรหัสวชิา 
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ปรับปรุง 

ทองถ่ินไทย  

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  

 

ปกครองทองถ่ินไทย  

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 เศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศ       3(3-0-6) 

International Political Economy    

ปฏิสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมืองใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวทางการศึกษาและ

ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

ปญหาในระดับโลกและระดับภูมิภาค สถาบันทาง

เศรษฐกิจ ตัวแสดงท่ีเปนรัฐและไมใชรัฐในเศรษฐกิจ

การเมอืงระหวางประเทศ   

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 เศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

International Political Economy    

ปฏสัิมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมืองใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวคิดและทฤษฎี 

พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหวาง

ประเทศ ตัวแสดง กิจกรรมตาง ๆ ความรวมมือ

และความขัดแยงในเศรษฐกิจการเมืองระหวาง

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 

ปรับรหัสวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 

 

147410 สัมมนา                                            1(0-2-1) 

Seminar  

การฝกใหเลือกประเด็นในการศึกษา รวบรวม

ขอมูล คัดกรองขอมูล เรยีบเรยีงประเด็น และนําเสนอ

ประเด็นทางรัฐศาสตรได สามารถตอบโต ถกเถียงใน

วงเสวนาไดอยางมเีหตุมผีล 

Selecting issues for studying, gathering data, 

filtering data arrangement, making a presentation, 

defending and debating in discuss place rationally 

 

192411 สัมมนา                                         1(0-2-1) 

Seminar  

การฝ ก ให เ ลื อกประ เ ด็น ในการศึ กษ า 

รวบรวมขอมูล คัดกรองขอมูล เรียบเรียงประเด็น 

และนําเสนอประเด็นทางรัฐศาสตรได สามารถตอบ

โต ถกเถียงในวงเสวนาไดอยางมเีหตุมผีล 

Selecting issues for studying, gathering 

data, filtering data arrangement, making a 

presentation, defending and debating in discuss 

place rationally 

 

ปรับรหัสวชิา 

 

  193407 การบรหิารงานภาครัฐไทย               3(2-2-5) 

Thai Public Administration 

    ววิัฒนาการของการบรหิารงานภาครัฐไทย การ

จําแนกประเภทหนวยงานของรัฐ ลักษณะสําคัญ

ของการบริหารงานภาครัฐไทยในปจจุ บัน และ

ทิศทางแนวโนมในอนาคต 

รายวชิาใหม 
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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

แวดลอมท่ีมีตอนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหและ

ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการ

วางแผนนโยบาย และการบริหารโครงการเบ้ืองตน

เพื่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยาง

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

กลุมวชิาเอก

เลือกรัฐ

ประศาสน

ศาสตร

พรอมท้ัง

ปรับชื่อและ

รหัสวชิา 

147331 การเมอืงการปกครองของเอเชยีตะวันออกเฉยีง

ใต                                                  3(3-0-6) 

Politics and Government of Southeast Asia 

ประวั ติศาสตรการ เมืองการปกครองของ

ประเทศในภูมภิาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต การไดรับ

อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น 

การตกอยูในการครอบงําของมหาอํานาจตะวันตก 

สภาพในยุคหลังอาณานิคม การเปนหน่ึงในภูมิภาค

สําคัญในยุคโลกาภวิัฒน 

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 

 

 

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

147350 องคการและการจัดการสาธารณะ     3(3-0-6) 

Public Organization and Management 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองคการ ต้ังแต

โครงสราง พฤติกรรม กระบวนการส่ิงแวดลอม

เปาหมาย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคการ การ

จัดการสาธารณะ 

Theories and concepts on organizations, 

setting up structure, behavior, environmental 

process, targets, organization adjustment, public 

management 

 

  ยายไปอยูใน

กลุมวชิาเอก

เลือกรัฐ

ประศาสน

ศาสตร

พรอมท้ัง

ปรับชื่อและ

รหัสวชิา 

 

147370 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

Theories of International Relations 

ทฤษฎทีางความสัมพันธระหวางประเทศ กําเนิด 

พัฒนาการ และขอโตแยงในทฤษฎีความสัมพันธ

ระหวางประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุค

สมัยปจจุ บัน ทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวกับประเด็นสําคัญใน

การเมืองโลก คือ โลกาภิวัฒน โลกาภิบาล 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

กลุมวชิาเอก

เลือก

ความสัม 

พันธระหวาง

ประเทศ

พรอมท้ัง

ปรับรหัสวชิา 

147450 การบรหิารงานภาครัฐ                       3(3-0-6) 

Public Sector Administration 

การแบงสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

อํานาจหนาท่ี การดําเนินการตามกฎหมายและ

นโยบายของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระเบียบปฏิบัติ

ราชการแผนดิน หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อใหมี

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 

 

   ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

     นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรตองเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 

กลุม จากจํานวนท้ังส้ิน 4 กลุม ไดแก กลุมวิชาการเมืองการ

ปกครอง กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และกลุมวิชาภาษาและรัฐศาสตร โดยนิสิต

สามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหน่ึงเปนจํานวนไมนอย

กวา 24 หนวยกิต หรอืนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมใดกลุม

หน่ึง ไดแก กลุมวิชาการเมืองการปกครอง กลุมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร และกลุมวชิาความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวนไมนอย

กวา 15 หนวยกิต และนิสิตสามารถเลือกศึกษาในกลุมวิชาท่ีนิสิต

เลือกเรียนเพิ่มไดโดยคละกับกลุมวิชาท่ีเหลือรวมกันแลวไมนอย

กวา 24 หนวยกิต ตามรายละเอยีดดังน้ี 

 

กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

     ใหนิสิตเลือกกลุมใดกลุมหน่ึงดังตอไปน้ี จากจํานวนท้ังส้ิน 4 

กลุม ไดแก 1. กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุมวิชาการ

ปกครองและบริหารงานทองถ่ิน 3. กลุมวิชาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และ 4. กลุมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดย

นิสิตสามารถเลือกศกึษาเฉพาะกลุมวชิาใดวิชาหน่ึงเปนจํานวนไม

นอยกวา 21 หนวยกิต ตามรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตัดทางเลือก

ท่ีสองออก   

1. กลุมวิชาการเมอืงการปกครอง 1. กลุมวิชาการเมอืงการปกครอง  

100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรฐัศาสตร      3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช

กฎหมายอาญา โทษและวธีิเพื่อการปลอดภัยความรับ

ผิดในทางอาญา ตัวการและผูสนับสนุน อายุความ 

บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดลหุโทษ ความผิดเก่ียวกับ

ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา 

ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและการแปลง

เอกสาร ชีวิตและรางกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และ

ความผิดเก่ียวกับทรัพย 

Definition in the Penal Code, application of 

criminal law, punishments and measure of safety, 

principals and supporters, provisions of petty 

offences, provisions of security of the kingdom, 

administration, religions, peace, documents, 

sexuality, life and body, freedom and reputation, 

property  

 

100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรัฐศาสตร  3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist  

บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช

กฎหมายอาญา โทษและวธีิเพื่อการปลอดภัยความ

รับผิดในทางอาญา ตัวการและผูสนับสนุน อายุ

ความ บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดลหุโทษ ความผิด

เก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  การ

ปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การ

ปลอมและการแปลงเอกสาร ชีวิตและรางกาย 

เสรภีาพและชื่อเสียง และความผิดเก่ียวกับทรัพย 

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  

 

คงเดิม 

100003 กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ 

นักรัฐศาสตร                                  3(3-0-6) 

Civil Law and Commercial Law for Political 

Scientist 

หลักพื้นฐานของกฎหมายแพงและกฎหมาย

พาณิชย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ต้ังแต บรรพ 1-6 วาดวย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย นิติ

กรรม สัญญา หน้ี ยืม ฝาก ทรัพย ค้ําประกัน จํานอง 

จํานํา ประกันภัย ต๋ัวเงิน หุนสวนและบริษัท ครอบครัว 

100003 กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ 

นักรัฐศาสตร                                3(3-0-6) 

Civil Law and Commercial Law for Political 

Scientist 

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพงและกฎหมาย

พาณิชย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ต้ังแต บรรพ 1-6 วาดวย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย 

นิติกรรม สัญญา หน้ี ยืม ฝาก ทรัพย ค้ําประกัน 

จํานอง จํานํา ประกันภัย ต๋ัวเงิน หุนสวนและบริษัท 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

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 

 

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 จรยิธรรมและความเปนธรรม 

ทางสังคม                                        3(3-0-6) 

Ethics and Social Justice  

คุณธรรมและความเปนธรรมทางสังคมท้ังใน

ฐานะองคความรูและคุณสมบัติท่ีนักรัฐศาสตรพึงม ี

ปรัชญาดานจรยิธรรม ความเปนธรรมทางสังคม สิทธิ

มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน

และอํานาจ แนวคดิอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ  

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 จรยิธรรมและความเปนธรรม 

ทางสังคม                                     3(3-0-6) 

Ethics and Social Justice  

คุณธรรมและความเปนธรรมทางสังคมท้ังใน

ฐานะองคความรูและคุณสมบัติท่ีนักรัฐศาสตรพึงม ี

ปรัชญาดานจริยธรรม ความเปนธรรมทางสังคม 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค การกระจาย

ผลประโยชนและอํานาจ แนวคดิอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ  

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 

 

ปรับรหัสวชิา 

147301 ประวัติความคดิทางการเมอืง              3(3-0-6) 

History of Political Thoughts  

ชวีประวัติและความคิดทางการเมืองของนักคิด

คนสําคัญท้ังตะวันตกและตะวันออกต้ังแตยุคกรีก

จนถึงปจจุบัน เปลโต อาริสโตเต้ิล เซนตออกัสติน นิ

โคโล มักเคยีเวลี ญอง โบดิน จอหน ล็อก ญอง ญาค 

รุสโซ ฟรดีรกิ นิชเช คารล มารกซ วลาดิเมีย เลนิน ลี

ออน ทรอสกี พระพุทธเจา มหาตะมะ คานธี เหมาเจอ

ตง และอิทธิพลของนักคิดเหลาน้ีตอความคิดทาง

การเมอืงโดยรวมของโลก 

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 ประวัติความคดิทางการเมอืง           3(3-0-6) 

History of Political Thoughts  

     วิ ธีการศึกษาประวั ติศาสตรความคิดทาง

การเมอืง ชวีประวัติและความคิดทางการเมืองของ

นักคดิคนสําคัญท้ังตะวันตกและตะวันออกต้ังแตยุค

กรกีจนถึงปจจุบัน เปลโต อาริสโตเต้ิล เซนตออกัส

ติน นิโคโล มักเคียเวลี ญอง โบดิน จอหน ล็อก 

ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิชเช คารล มารกซ 

วลาดิเมยี เลนิน ลีออน ทรอสกี พระพุทธเจา มหา

ตะมะ คานธี เหมาเจอตง และอิทธิพลของนักคิด

เหลาน้ีตอความคดิทางการเมอืงโดยรวมของโลก 

    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 

ปรับรหัสวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

Zedong, and influence of these thinkers on 

world’s political ideas 

 

147302 ความรุนแรงและสันติวิธ ี                    3(2-2-5) 

Violence and Nonviolence  

ปญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง 

ความรุนแรงเชงิโครงสราง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ 

และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดคนและการ

นําเสนอวธีิการแกไขปญหาทางการเมืองโดยใชความ

ไมรุนแรงเปนหลัก ตําราวิชาการทางการเมืองแบบไม

ใชความรุนแรง ชีวประวัติบุคคลท่ีใชความไมรุนแรง

เปนเครื่องมอืทางการเมอืง เหตุการณท่ีคูตอสูทางการ

เมอืงใชความไมรุนแรง เง่ือนไขทางทฤษฎีท่ีสนับสนุน

การใชความไมรุนแรง แนวความคิดทางจริยธรรมท่ี

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 non-

violent movements, non-violent disputes between 

political rivals, theoretical restriction supporting non-

violent movements, ethical concepts buttressing 

non-violence  

 

192323 ความรุนแรงและสันติวิธ ี                 3(2-2-5) 

Violence and Nonviolence  

ปญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง 

ความรุนแรงเชิ ง โครงสราง ความรุนแรงเชิ ง

สัญลักษณ และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การ

คดิคนและการนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางการ

เมอืงโดยใชความไมรุนแรงเปนหลัก ตําราวิชาการ

ทางการเมืองแบบไมใชความรุนแรง ชีวประวั ติ

บุคคลท่ีใชความไมรุนแรงเปนเครื่ องมือทาง

การเมอืง เหตุการณท่ีคูตอสูทางการเมืองใชความ

ไมรุนแรง เง่ือนไขทางทฤษฎท่ีีสนับสนุนการใชความ

ไมรุนแรง แนวความคิดทางจริยธรรมท่ีสนับสนุน

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  

 

ปรับรหัสวชิา 

147303 แนวคดิมารกซสิมและหลังมารกซสิม    3(3-0-6) 

Marxism and Post-Marxism  

แนวคิดพื้นฐานของมารกและลัทธิมารกซ 

ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร การ

วิเคราะหและการวิพากษระบบทุนนิยมผานแนวคิด

เก่ียวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลคาสวนเกิน การ

สะสมทุน การสรางเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิต

ซํ้าของแรงงาน การตอสูทางชนชั้น  บทบาทของรัฐ

และอุดมการณทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบได

อาเล็คติคและคติวัตถุนิยมท่ีมีตอนักคิดอื่น เลนิน สตา

ลิน ทรอสก้ี เหมา กรัมชี่ อัลธูแซร ออสโตร-มารก

ซิสม และสํานักวพิากษ  

Basic ideas of Marx and Marxism, thought of 

dialectic and historical materialism, analysis and 

192324 แนวคดิมารกซสิมและหลังมารกซสิม 3(3-0-6) 

Marxism and Post-Marxism  

แนวคิดพื้นฐานของมารกและลัทธิมารกซ 

ความคดิวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร การ

วเิคราะหและการวพิากษระบบทุนนิยมผานแนวคิด

เก่ียวกับวถีิการผลิต การขูดรีดมูลคาสวนเกิน การ

สะสมทุน การสรางเทคโนโลยีในการผลิตและการ

ผลิตซํ้าของแรงงาน การตอสูทางชนชั้น  บทบาท

ของรัฐและอุดมการณทุนนิยม อิทธิพลของ

ความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุนิยมท่ีมีตอ

นักคดิอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสก้ี เหมา กรัมชี่ อัลธู

แซร ออสโตร-มารกซิสม และสํานักวพิากษ  

Basic ideas of Marx and Marxism, thought 

of dialectic and historical materialism, analysis 

ปรับรหัสวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

 

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 

 

147312 พรรคการเมอืง กลุมผลประโยชน  

และการเลือกต้ัง                               3(3-0-6) 

Political Party Interest Group and Election 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี  วิ วัฒนาการ 

พฤติกรรมของกลุมผลประโยชน พรรคการเมืองและ

การเลือกต้ัง ความสัมพันธของกลุมผลประโยชน 

พรรคการเมอืง และการเลือกต้ัง ตอกระบวนการทาง

การ เมืองและสถา บันการ เมืองเพื่ อการพัฒนา

การเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

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 

 

192325 พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และการ

เลือกต้ัง                                       3(3-0-6) 

Political Parties, Interest Groups, and 

Elections 

     ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี  วิ วัฒนาการ 

พฤติกรรมของกลุมผลประโยชน กลุมกดดันทาง

การ เมื อง  พรรคการ เมือ งและการ เ ลือก ต้ั ง 

ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นท้ังแบบด้ังเดิมและแบบใหม 

รวมถึงความสัมพันธของกลุมผลประโยชน กลุม

กดดันทางการเมือง ขบวนการทางการเมืองและ

สังคม พรรคการเมือง และการ เลือกต้ัง ตอ

กระบวนการทางการเมอืงและสถาบันการเมืองเพื่อ

การพัฒนาการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

    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     

   

ปรับรหัส 

วชิา ชื่อ

อังกฤษของ

รายวชิา และ

คําอธิบาย

รายวชิา  

147320 สิทธมินุษยชนในสังคมไทย                  3(2-2-5) 

Human Rights in Thai Society  

ความหมาย แนวคิด กําเนิด และวิวัฒนาการ

ของสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป กําเนิดสิทธิมนุษยชนใน

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 การพทัิกษสิทธิมนุษยชนในไทย 

Meaning, concepts, origin and development of 

  ปดรายวชิา  
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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 การเมอืงกับชวิีต                               3(2-2-5) 

Politics and Life   

ความหมายของคําวาการเมืองท้ังในมุมกวาง

และมุมแคบ ความเก่ียวของระหวางเรื่องการเมืองกับ

การดําเนินชวีติประจําวันของแตละคนในสังคม ความ

ตระหนักรูถึงบทบาทของแตละปจเจกบุคคลท่ีมีตอ

ทิศทางการเมอืงในประเทศของตน 

Political definitions in wide and narrow 

aspects, relations between politics and daily living 

of each individual in society, awareness of each 

individual’s role toward the political direction in 

his/her country 

 

192326 การเมอืงกับชวิีต                            3(2-2-5) 

Politics and Life   

ความหมายของคําวาการเมืองท้ังในมุมกวาง

และมุมแคบ ความเก่ียวของระหวางเรื่องการเมือง

กับการดําเนินชีวิตประจําวันของแตละคนในสังคม 

ความตระหนักรูถึงบทบาทของแตละปจเจกบุคคลท่ี

มตีอทิศทางการเมอืงในประเทศของตน 

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 

 

ปรับรหัสวชิา 

       192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม     3(3-0-6)                                    

Political and Social Movements 

แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางการเมอืงและสังคมท้ังในแบบด้ังเดิม

และแบบใหม  ปร ากฎการณ ของขบวนการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตา งประ เทศ ท่ี สัมพั นธและส งผลกระทบกับ

การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภวิัฒน 

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    

 

รายวชิาใหม 

147322   การเมอืงเรื่องกลุมชาติพันธุ               3(2-2-5) 

Politics of Ethnicity   

พลวัตของการดํารงอยูของกลุมชาติพันธุตางๆ 

ซ่ึงมกีารเคล่ือนไหว การด้ินรน และการเปล่ียนแปลง

ในขอบเขตอํานาจของรัฐ-ชาติ มุมมองจากภายนอกท่ี

มตีอกลุมชาติพันธุ และจากกลุมชาติพันธุท่ีมีตอสังคม

ภายนอก การอธิบายความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

กลุมหมูชาติพันธุและท่ีมกัีบสังคมภายนอก โดยเฉพาะ

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

เรื่องสิทธิ เศรษฐกิจการเมือง ความเหล่ือมลํ้าทาง

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  ศาสนากับการเมอืง                        3(2-2-5) 

Religion and Politics   

แนวคิดทางสังคมการเมืองท่ีปรากฏในศาสนา

ตางๆ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และฮินดูพราหมณ 

บทบาทและอทิธิพลของสถาบันศาสนาท่ีสงผลกระทบ

ตอสังคมการเมอืง 

Socio-political thoughts in religions: 

Buddhism, Christianity, Islam and Hindu-

Brahmanism, role and influence of religious 

institution on political society 

  

  ปดรายวชิา 

147332 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ                                        3(3-0-6) 

Local Government and Related Law  

กฎหมายท่ี เก่ียวของกับปฏิ บัติราชการของ

อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายปกครองท่ี

เก่ียวของ  กฎหมายท่ีดิน การพิจารณากฎหมายท่ี

เก่ียวของอื่น 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

กลุมวชิาเอก

เลือกการ

ปกครองและ

บรหิารงาน

ทองถ่ิน 
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ปรับปรุง 

 147401 ภาวะผูนําและชนชั้นนาํทางการเมอืง     3(3-0-6) 

Leadership and Political Elite 

แนวคดิพื้นฐานเรื่องภาวะผูนําและชนชั้นนําทาง

การเมอืง ขอถกเถียงเก่ียวกับการไดมาซ่ึงผูนําทางการ

เมือง สถานะและการมีอยูของกลุมผู นําในทาง

การเมือง ประวัติผูนําคนสําคัญของประเทศตาง 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 

  

  

 

 

 

ยายไปอยูใน

กลุมวชิาเอก

เลือกการ

ปกครองและ

บรหิารงาน

ทองถ่ิน

พรอมท้ัง

ปรับรหัสวชิา 

 147420 เพศกับการเมอืง                               3(3-0-6) 

Gender and Politics   

เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ 

ทฤษฎดีานเพศสภาพและการเมอืงเปนศูนยกลาง เพศ

สภาพและความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศตอ

การเมอืง เชื้อชาติ ชนชัน้ และสีผิว ความรูและมุมมอง

ดานเพศสภาพ อิทธิพลเรื่องความเขาใจเรื่องเพศ

สภาพเปนพื้นฐานสําคัญตอแนวทางการปฏิบัติการ

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 เพศกับการเมอืง                            3(3-0-6) 

Gender and Politics   

เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ 

ทฤษฎีดานเพศสภาพและการเมืองเปนศูนยกลาง 

เพศสภาพและความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ

ตอการเมือง เชื้อชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรูและ

มุมมองดานเพศสภาพ อิทธิพลเรื่องความเขาใจ

เรื่องเพศสภาพเปนพื้นฐานสําคัญตอแนวทางการ

ปฏบัิติการออกนโยบายและกฎหมาย  

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 

   

ปรับรหัสวชิา 

147430  หัวขอคดัสรรทางการเมอืงการ 

ปกครอง                                         3(3-0-6) 

Selected Topics in Politics and Government  

ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมอืงการปกครองของ

ประเทศท่ีใหความสนใจ องคกรและสถาบันทาง

การเมอืงตาง ๆ  กระบวนการและระบบทางการเมือง 

ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมอืง  กระบวนการการ

ตัดสินใจ และประเด็นสําคัญตาง ๆ ภายในสังคม

การเมอืงในประเทศดังกลาว 

Typical aspects of politics and government of 

192421 หัวขอคัดสรรทางการเมอืงการ 

ปกครอง                                      3(3-0-6) 

Selected Topics in Politics and Government 

ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศท่ีใหความสนใจ องคกรและสถาบัน

ทางการเมืองตาง ๆ  กระบวนการและระบบทาง

การเมือง ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง  

กระบวนการการตัดสินใจ และประเด็นสําคัญตาง 

ๆ ภายในสังคมการเมอืงในประเทศดังกลาว 

Typical aspects of politics and government 

ปรับรหัสวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

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 

 

147431 เศรษฐกิจการเมอืงประเทศลุม 

แมน้ําโขง                                        3(3-0-6) 

Political Economy of Great Mekong Sub-

Region Countries   

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมือง  

อิทธิพลท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรม ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการเมอืง ท้ังในระดับรัฐและระดับอื่น ๆ 

ในกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง   

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 

  

  ปดรายวชิา 

       192422 การเมอืงการปกครองของประเทศมหา 

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

มหาอํานาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมือง

การปกครองของประเทศมหาอํานาจ รูปแบบการ

ปกครอง สถาบันทางการเมืองเชนฝายบริหาร นิติ

บัญญัติ รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีสวนรวม

ทางการเมอืง ความสัมพันธระหวางกองทัพและพล

เรือน รูปแบบเศรษฐกิจ 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, military-

civilian relationship, economy and the foreign 

policies 

 

 

รายวชิาใหม 
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ปรับปรุง 

       192423 

 

ภูมริัฐศาสตร                                3(3-0-6)                                    

Geo-Politics 

      ทฤษฎีทางภู มิ รั ฐศ า สตร ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง กั บ

การเมอืงในปจจุบัน การวเิคราะหองคประกอบของ

รัฐ ภูมิรัฐศาสตร พื้นท่ี จํ านวนประชากรและ

ทรัพยากรการจําแนกประเทศออกเปนประเทศ

มหาอํานาจ ประเทศมหาอํานาจระดับกลาง และ

ประเทศอํานาจนอย มูลเหตุแหงเสถียรภาพและ

ความมั่นคงทางการเมือง และความออนแอทาง

การเมอืง 

     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 

 

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

เลือก

ความสัม 

พันธระหวาง

ประเทศ

พรอมท้ัง

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิาและ

รหัสวชิา 

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

Development, Environment and Politics 

     อธิบายความหมายของการพัฒนา ส่ิงแวดลอม

และการเมือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบ

การเมืองกับการพัฒนาในแตละยุค ความสัมพันธ

ระหวางองคกรการเมืองระหวางประเทศกับการ

พัฒนายุคใหม ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอ

ส่ิงแวดลอม การรวมมือระหวางรัฐและองคกร

ระหวางรัฐในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

      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 

 

รายวชิาใหม 

       192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร  

กับการเมอืง                                 3(3-0-6)                                    

Language, Literatures, Films and Politics  

      คนหา วิ เคราะห  และวิพากษการ เมือง ท่ี

ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร 

รายวชิาใหม 
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ปรับปรุง 

เลือกใชเครื่องมือทําความเขาใจผานแนวคิดทฤษฎี

ตาง ๆ เชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรแบบคลาสสิก 

สมัยใหม หรือหลังสมัยใหม  ทําความเขาใจภาษา 

วรรณกรรม และภาพยนตร ในการเปนภาพสะทอน

สังคมและเปนเครื่องมือในการผลิตซํ้าอํานาจใน

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. กลุมวิชาการปกครองและบรหิารงานทองถิ่น  

  192331 ประชาธปิไตยและการมสีวนรวมในการเมอืง

ทองถิ่น                                3(3-0-6) 

Democracy and Public Participation in Local 

Government 

      แนวคดิและคานิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใน

สังคมไทย ความหมายของการมีสวนรวมของ

ประชาชน การริเริ่มหรือขยายขอบเขตการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย

ของทองถ่ิน ตัวอยางรูปแบบและขั้นตอนของการมี

สวนรวมท่ีสามารถนําไปปฏบัิติได 

      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    

    

รายวชิาใหม 

  192332 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ                                     3(3-0-6) 

Local Government and Related Law 

       กฎหมายท่ีเก่ียวของกับปฏิบัติราชการของ

อง ค ก รป กค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  รั ฐ ธร รม นู ญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

เลือก

การเมอืง

การปกครอง

พรอมท้ัง

ปรับรหัสวชิา 
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องคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายปกครองท่ี

เก่ียวของ  กฎหมายท่ีดิน การพิจารณากฎหมายท่ี

เก่ียวของอื่น 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 การเมอืงและการปกครองทองถิ่น 

เปรยีบเทียบ                                 3(3-0-6) 

Comparative Local Government 

       แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการ

กระจายอํานาจ รูปแบบ และอํานาจหนาท่ีขององค

ปกครองทองถ่ินในตางประเทศท่ีนาสนใจ แนวทาง

การศกึษาเปรยีบเทียบ ความเหมือน และความตาง

ของการเมืองการปกครองทองถ่ิน แนวทางการ

พัฒนาการปกครองทองถ่ินในอนาคต 

       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 

 

รายวชิาใหม 

  192334 ภาวะผูนําและชนชั้นนาํทางการเมอืง 3(3-0-6) 

Leadership and Political Elite 

    แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผูนําและชนชั้นนําทาง

การเมือง ขอถกเถียงเก่ียวกับการไดมาซ่ึงผู นํา

ทางการเมือง สถานะและการมีอยูของกลุมผูนํา

ในทางการเมอืง ประวัติผูนําคนสําคัญของประเทศ

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 

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

เลือก

การเมอืง

การปกครอง

พรอมท้ัง

ปรับรหัสวชิา 
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  192335 การเมอืงและการกระจายอํานาจทางการศกึษา

ในทองถิ่น                                    3(3-0-6) 

Politics and Educational Decentralization in 

Local Administration 

      แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจาย

อํานาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

การถายโอนสถานศึกษาใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน นวัตกรรมสรางสรรคทางการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและรูปแบบการบริหาร

จัดการศกึษาท่ีดีในทองถ่ิน 

      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 

 

รายวชิาใหม 

  192431 การบรหิารจัดการทองถิ่น 

อเิล็กทรอนกิส                              3(3-0-6) 

E-Local Governance 

      แนวคิดและความสําคัญของการนําระบบ

สารสนเทศมาใชในการพัฒนาองคกรปกครอง

ทอ ง ถ่ิน  น โ ยบายของรั ฐและบทบาทในการ

ปรับเปล่ียนเพื่อกาวสูการเปน e – Goverment 

ระดับทองถ่ิน 

      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 

 

รายวชิาใหม 

  192432 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการทองถิ่น      3(3-0-6) 

Innovations for Local Management 

      หลักการ ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี  

เก่ียวกับนวัตกรรมทองถ่ิน การสรางและการพัฒนา

นวัตกรรมโดยมุงเนนเทคนิคสมัยใหมในการจัดการ

ภาครัฐ  

      Principle, meaning, significance and theory 

of local innovation, creation and development of 

innonation focusing on modern technique in 

public management 

รายวชิาใหม 
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  192433 หัวขอคัดสรรทางการปกครอง 

ทองถิ่น                                        3(3-0-6) 

Selected Topics in Local Government 

      ประเด็นปญหาเฉพาะทางการ เมืองการ

ปกครองทองถ่ินท่ีไดรับการคัดสรรจากคณาจารย

ผูสอนหรอืประเด็นปญหารวมสมัย เชน การปฏิรูป

ดานการเมืองการปกครองทองถ่ินไทยดานตาง ๆ   

การกระจายอํานาจ และตัวอยางแนวทางการ

บรหิารจัดการทองถ่ินดานตาง 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   

รายวชิาใหม 

2. กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร 4. กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

   193231 การจัดการองคการสาธารณะ          3(3-0-6) 

Public Organization and Management 

    ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองคการ  ต้ังแต

โครงสราง พฤติกรรม กระบวนการส่ิงแวดลอม

เปาหมาย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคการ การ

จัดการกิจการสาธารณะ 

     Theories and concepts on organizations, 

setting up structure, behavior, environmental 

process, targets, organization adjustment, public 

affairs administration 
 

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

บังคับพรอม

ท้ังปรับชื่อ

และรหัสวชิา 

147353 การบรหิารงานทรัพยากรมนุษย 

ภาครัฐ                                            3(3-0-6) 

Human Resource Management in Public 

Sector 

ความหมาย ววิัฒนาการ แนวคดิการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารงานทรัพยากร

มนุษย ปจจัยแวดลอมท่ีมผีลกระทบตอการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย  และกระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐ 

 Meaning, evolution, concepts of human 

resources management, and management process 

of human resources as international practice, 

surrounding factors affecting human resources 

193241

  

การบรหิารงานทรัพยากรมนุษย 

ภาครัฐ                                        3(3-0-6) 

Human Resource Management in Public 

Sector 

ความหมาย  วิ วัฒนาการ แนวคิ ดการ

บริ หาร ง านทรัพย ากรม นุ ษย  กร ะ บวนกา ร

บริหารงานทรัพยากรมนุษย ปจจัยแวดลอมท่ีมี

ผลกระทบตอการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย และ

กระบวนการบรหิารงานทรัพยากรมนุษยในองคการ

ภาครัฐ 

 Meaning, evolution, concepts of human 

resources management, and management 

process of human resources as international 

ปรับรหัสวชิา 
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management, human resources management 

process in public sector 

 

practice, surrounding factors affecting human 

resources management, human resources 

management process in public sector 

 

   193251 นโยบายสาธารณะ                         3(3-0-6) 

Public Policy 

     ค ว า ม ห ม า ย  ท ฤ ษ ฏี  แ น ว คิ ด  ลั ก ษ ณ ะ 

สาระสําคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและ

วธีิในการกําหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของ

ปจจัยแวดลอมท่ีมีตอนโยบายสาธารณะ การ

วิเคราะหและประเมินผลนโยบาย ความหมาย 

ทฤษฏี หลักการวางแผนนโยบาย และการบริหาร

โคร งการ เ บ้ือ งตน เพื่ อการพัฒนาการ 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 
 

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

บังคับพรอม

ท้ังปรับชื่อ

และรหัสวชิา 

   193302 การบรหิารงานคลังสาธารณะ          3(3-0-6) 

Public Finance Administration  

      ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน

คลัง นโยบายการคลัง สถาบันทางการคลัง 

รายรับ-รายจายภาครัฐ งบประมาณแผนดิน การ

บริหารหน้ีสาธารณะ จริยธรรมการคลังภาครัฐ 

การคลังทองถ่ิน และกรณีศกึษา 

      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 

 

รายวชิาใหม 

   193303 การบรหิารทองถิ่น                        3(2-2-5) 

Local Governance  

      แนวคดิทฤษฎกีารบรหิารทองถ่ิน การกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน 

การวิ เค ร าะห ป จจั ยแวดล อมทางการ เมื อ ง 

เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผลกระทบตอการบริหาร

รายวชิาใหม 
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ทองถ่ิน ปญหา แนวโนม และการพัฒนาเก่ียวกับ

การบรหิารทองถ่ิน 

      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 การบรหิารโครงการ                          3(2-2-5) 

Project Management  

ความหมายและความสําคัญของโครงการ วงจร

โครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคท่ีใชใน

การบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการ

ต้ังแตการเตรยีมโครงการ การวางแผนโครงการ การ

ดําเนินโครงการ การยุติโครงการ และการประเมิน

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 การบรหิารโครงการ                       3(2-2-5) 

Project Management  

ความหมายและความสําคัญของโครงการ 

วงจรโครงการ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและเทคนิค

ท่ีใชในการบริหารโครงการตามวงจรการบริหาร

โครงการต้ังแตการเตรียมโครงการ การวางแผน

โครงการ การดําเนินโครงการ การยุติโครงการ 

และการประเมนิโครงการ 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 

 

ปรับรหัสวชิา 

   193354 การตอตานทุจรติ           3(3-0-6) 

Anti-Corruption 

       ความหมายของการทุจริต ประเภทและ

รูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดย

ออม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชนสวนตน และ

สวนรวม สาเหตุ และปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง

ของผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม 

ผลกระทบของการทุจรติท่ีมตีอสภาวะทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตท่ีมี

ตอการพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศ

ไทย สาเหตุ และปจจัยท่ีกอใหเกิดการทุจริต หลัก

ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและ

แนวทางในการบริหารงานดวยธรรมาภิบาล 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ 

และความตระหนักถึงผลกระทบท่ีรายแรงของการ

ทุจริต จิตสํานึกความเปนพลเมืองดีในการปองกัน

และตอตานการทุจรติ แนวทางในการพัฒนาตนเอง

เพื่อหลีกเล่ียงการทุจรติ 

รายวชิาใหม 
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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 ไตรภาคสัีมพันธสําหรับนักบรหิาร 

ภาครัฐ                                        3(2-2-5) 

Tripartite Relations for Public 

Administrators  

      ความหมายและความสําคัญของไตรภาคี

สัมพันธ แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับไตรภาคีสัมพันธ 

ไตรภาคีสัมพันธกับการบริหารกิจการสาธารณะ 

การบริหารไตรภาคีสัมพันธในองคกรภาครัฐและ

เอกชน บทบาท สิทธิ และหนาท่ีของนายจาง 

ลูกจาง และรัฐ การเจรจาตอรองรวม นโยบายรัฐ

และกฎหมายเก่ียวกับไตรภาคีสัมพันธในประเทศ

ไทย การเคล่ือนไหวของไตรภาคีดานแรงงาน

สัมพันธในประเทศไทย และการศึกษาเปรียบเทียบ

ไตรภาคสัีมพันธ 

      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 

รายวชิาใหม 
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ปรับปรุง 

tripartite relations 
 

   193444 การแกปญหาความขัดแยง              3(2-2-5) 

Conflict Resolution         

      ความหมาย ความเปนมาและพัฒนาการ 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี ประเภท วิธีการแกปญหา 

และวธีิการปองกันความขัดแยง  

    Definition, origin and development, framework 

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

prevent 

 

รายวชิาใหม 

147340 การกําหนดและการนํานโยบาย 

ไปปฏิบัติ                                         3(2-2-5) 

Public Policy Formulation and Implementation  

ความสําคัญ แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการในการ

กําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยท่ี

มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคของการนํา

นโยบายไปปฏบัิติในภาครัฐและเอกชน 

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 

 

   

 

ปดรายวชิา 

147351 การบรหิารรัฐกิจเปรยีบเทียบและการบรหิารการ

พัฒนา                                            3(2-2-5) 

Comparative Public Administration and 

Development Administration  

ความหมายและวิวัฒนาการของการบริหาร

เปรยีบเทียบและการบรหิารการพัฒนา ความแตกตาง

ระหวางการบริหารเปรียบเทียบและการบริหารการ

พัฒนา ทฤษฎ ีแนวคดิ ลักษณะสําคัญ และปญหาของ

ระบบการบริหารรัฐกิจระหวางประเทศอื่นๆ กับ

ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ ความหมาย ทฤษฎี 

หลักการ และองคประกอบของการบริหารการพัฒนา 

ปจจัยแวดลอมทางดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

องคการตาง ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน

พัฒนาของประเทศ 

 Meaning, evolution, and comparison of 

theories, concepts, characteristics and problems of 

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

แนวความคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ

สาธารณะท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคการ 

แรงจูงใจ การติดตอส่ือสาร ความขัดแยง ภาวะผูนํา 

อํานาจและการเมืองในองคการ วงจรชีวิตองคการ 

วัฒนธรรมองคการ การเปล่ียนแปลงและพัฒนา

องคการ พฤติกรรมองคการสาธารณะท่ีพงึประสงค 

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 

 

  ปดรายวชิา 

147354 การบรหิารระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การพัฒนาภาครัฐ                             3(2-2-5) 

Management Information System for Public 

Sector Development  

ความหมาย องคประกอบ บทบาทของระบบ

สารสนเทศตอการบรหิารงานภาครัฐ เครื่องมือท่ีใชใน

การสรางระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดการ

สารสนเทศ เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

พัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศ การจัดการความรู

และองคการและการเรียนรู จริยธรรมและความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 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 

  ปดรายวชิา 



 159

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

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 หลักการพื้นฐานทางการตลาด ความ

แตกตางระหวางการตลาดภาครัฐและการตลาด

ภาคเอกชน เครือ่งมอืทางการตลาดท่ีใชในการบริหาร

ภาครัฐ การบรหิารจัดการกระบวนการทางการตลาด

ภาครัฐ การประยุกตใชเครื่องมือทางการตลาดใน

องคการภาครัฐและสังคม การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

จรยิธรรมทางการตลาดภาครัฐ 

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, e-

marketing, ethics in public marketing 

 

  ปดรายวชิา 

147356 การบรหิารการคลังและกระบวนการ 

งบประมาณ                                     3(3-0-6) 

Public Finance Administration and Budgetary 

Process 

ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎ ีการบริหารงานคลัง 

และกระบวนการงบประมาณ ความสัมพันธของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารการคลังและ

งบประมาณ การวิเคราะหแผนและโครงการในการ

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 

 

  ปดรายวชิา 

 147357  จรยิธรรมทางการบรหิารภาครัฐ         3(3-0-6) 

Ethics in Public Administration 

แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับ

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

คานิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเชื่อ ปรัชญา 

และคุณคาท่ีพึงประสงคทางการบริหารภาครัฐใน

ระดับสากลและการบริหารรัฐกิจไทย การกระทําผิด

ทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ แนวทาง

ปอ ง กันและแก ไ ขปญหาทางจริ ยธร รม ในการ

บรหิารงานภาครัฐ 

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   การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา 

ทองถิ่น                                           3(2-2-5) 

Strategic Planning for Local Development  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการใชวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร

เพื่อการวางแผนระดับทองถ่ิน การกําหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคต วิธีการวิเคราะหสภาพการณและ

การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของทองถ่ิน การกําหนด

และจัดลําดับประเด็นท่ีสําคัญ แผนปฏิบัติการสําหรับ

ประเด็นสําคัญลําดับตน การนําภารกิจเชิงปฏิบัติการ

ไปดําเ นินการ  การ ติดตามกํากับดูแลและการ

ประเมนิผล 

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 

 

  ปดรายวชิา 

147440  นโยบายการผังเมอืงและการพัฒนา 

เมอืง                                              3(3-0-6) 

Urban Planning and Development Policies  

แนวคดิ ทฤษฏ ีและนโยบายการวางผังเมืองและ

การพัฒนาเมืองท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงของ

จํานวนประชากร การเติบโตของเมือง การจัดการใช

ประโยชน การกันท่ีดินสาธารณะเพื่อใชประโยชน

สําหรับการจัดบริการใหแกสวนรวม และรูปแบบการ

ใชประโยชนของท่ีดินอยางเหมาะสม 

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

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  

147441  การวางแผนและการบรหิารนโยบาย 

สังคม                                             3(3-0-6) 

Social Policy Planning and Management  

ความหมายและความสําคัญของนโยบายของรัฐ

ดานสังคม วิวัฒนาการของนโยบายสังคม ตัวแสดงท่ี

เก่ียวของและกระบวนการนโยบายสังคม การวางแผน

นโยบาย การนํานโยบายไปปฏบัิติ และการประเมินผล

นโยบาย บริบทของนโยบายสังคม แนวคิด ทฤษฎี 

และเครื่องมอืท่ีใชในการบรหิารนโยบายสังคมในแตละ

กระบวนการ หลักการของนโยบายสังคมท่ีพึ ง

ปรารถนา การวิ เคราะห  การวิพากษ  และการ

เปรียบเทียบกรณีศึกษาทางดานนโยบายสังคมของ

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 

  

  
 

ปดรายวชิา 

147452   การวางแผนและการบรหิารเชงิ 

กลยุทธ                                           3(2-2-5) 

Strategic Planning and Management   

แนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา และการใชวิธีคิด

เชงิยุทธศาสตร เพื่อการวางแผน กําหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคต วิธีการวิเคราะหสภาพการณและ

รวบรวมขอมูลพื้นฐาน การกําหนดและจัดลําดับ

ประเด็นท่ีสําคัญ แผนปฏิบัติการ การติดตามกํากับ

ดูแลและประเมนิผล 

Concepts, theories, evolution and strategic 

thinking for planning and assigning directional trend 

of future development, situation analysis and 

gathering of basic local information, analyzing 

  ปดรายวชิา 
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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  เทคนคิและวิธกีารปรบัปรุงการ 

บรหิารภาครัฐ                                  3(2-2-5) 

Techniques and Methods for Administration 

Improvement in Publi Sector 

วิธีวิเคราะหองคการภาครัฐเพื่อออกแบบการ

ปรับปรุงการบรหิารจากแนวคิด เครื่องมือการบริหาร

สมัยใหม วธีิการใชเทคนิคการบรหิารท่ีเกิดขึ้นจริงจาก

กรณีศกึษา 

The analysis of organization in public sector 

for designing an administration improvement from 

modern management concept and management 

techniques emerging from case studies 

 

  ปดรายวชิา 

147454   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ      3(2-2-5) 

Human Resource Development in Public 

Sector  

     ความหมาย กระบวนการ วธีิการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การพัฒนาบุคลากรระดับตาง ๆ การพัฒนา

องคการ การพัฒนาอาชีพ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การประเมนิผลการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและแนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

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 

  

  ปดรายวชิา 

147455  การบรหิารจัดการทองถิ่นสมัยใหม       3(3-0-6) 

Modern Local Management 

รูปแบบการบรหิารและการจัดบริการสาธารณะ

ของทองถ่ินแบบใหม การจัดบริการโดยใชหนวยงาน

ภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหนวยงาน 

การจัดการความขัดแยงและการบริหารการประชุม 

  

 

ปดรายวชิา 
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การวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของทองถ่ิน การ

บรหิารองคกรปกครองทองถ่ินเปนระบบท่ีมีธรรมาภิ

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   

147372 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาง 

ประเทศ                                          3(3-0-6) 

History of International Relations   

การกําเนิดและพัฒนาการของระบบระหวาง

ประเทศสมัยใหม ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของ

ระบบระหวางประเทศ การขยายตัวของสังคมระหวาง

ประเทศจากยุโรปไปสูภูมิภาคอื่น ๆ และผลกระทบ 

จักรวรรดินิยม ความรวมมือและความขัดแยงในกลุม

มหาอํ านาจ และ ผลกร ะทบต อกา รรั กษ าแล ะ

เปล่ียนแปลงระเบียบระหวางประเทศ 

Origins and development of modern 

international system,  capitalism and development 

of international system, expansion of European 

international society to other parts of the world and 

its impact, imperialism, cooperation and conflict 

among major powers and their impacts on the 

maintenance and transformation of international 

orders 

 

192341 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาง 

ประเทศ                                       3(3-0-6) 

History of International Relations   

การกําเนิดและพัฒนาการของระบบระหวาง

ประเทศสมัยใหม ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของ

ระบบระหวางประเทศ การขยายตัวของสังคม

ระหวางประเทศจากยุโรปไปสูภูมิภาคอื่น ๆ และ

ผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความรวมมือและความ

ขัดแยงในกลุมมหาอํานาจและผลกระทบตอการ

รักษาและเปล่ียนแปลงระเบียบระหวางประเทศ 

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 

 

ปรับรหัสวชิา  

147373 กฎหมายระหวางประเทศ                   3(3-0-6) 

International Law 

ประวัติความเปนมาและแหลงท่ีมาของกฎหมาย

ระหวางประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล  สิทธิและ

หนาท่ีของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อํานาจบงการทาง

กฎหมายของรัฐ องคกรของรัฐในการติดตอระหวาง

ประเทศ สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ 

ความรับผิดชอบของรัฐ ขอพพิาทหรือกรณีพิพาทและ

การระงับขอพิพาท การใช กําลังของรัฐ สงคราม 

ความเปนกลางและอาชญากรรมสงคราม การกอการ

รายและตัวประกัน อาชญากรรมขามชาติ 

192342 กฎหมายระหวางประเทศ                3(3-0-6) 

International Law 

ประวั ติความเปนมาและแหลง ท่ีมาของ

กฎหมายระหวางประเทศ การรับรองรัฐและ

รัฐบาล  สิทธิและหนาท่ีของรัฐ  ดินแดนและเขต

แดน อํานาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องคกรของ

รัฐในการติดตอระหวางประเทศ สนธิสัญญาและ

ขอตกลงระหวางประเทศ ความรับผิดชอบของ

รัฐ ขอพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับขอ

พพิาท การใชกําลังของรัฐ สงคราม ความเปนกลาง

และอาชญากรรมสงคราม การกอการรายและตัว

ปรับรหัสวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

 

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 

147390   องคการระหวางประเทศ                    3(3-0-6) 

International Organizations 

พื้นฐานความคิดว าดวยเรื่ องการรวมกลุม

ระหวางประเทศท้ังในระดับรัฐและตํ่ากวารัฐ  การ

วิเคราะหบทบาทและสถานะขององคการระหวาง

ประเทศท่ีสําคัญ  

Fundamental concepts of international 

organization formation both in state’s level and 

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

of main international organizations 

  

192343 องคการระหวางประเทศ                 3(3-0-6) 

International Organizations 

พื้นฐานความคิดวาดวยเรื่องการรวมกลุม

ระหวางประเทศท้ังในระดับรัฐและตํ่ากวารัฐ  การ

วิเคราะหบทบาทและสถานะขององคการระหวาง

ประเทศท่ีสําคัญ  

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 
 

ปรับรหัส 

วชิา 

       192344 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

Theories of International Relations 

      ทฤษฎีทางความสัมพันธระหวางประเทศ 

กํา เ นิด  พัฒนาการ  และข อโ ต แย ง ใ นทฤษฎี

ความสัมพันธระหวางประเทศ การประเมินทฤษฎี

กับบริบทในยุคสมัยปจจุ บัน ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวกับ

ประเด็นสําคัญในการเมืองโลก คือ โลกาภิวัฒน 

โลกาภบิาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน  

      Theories of international relations, origins, 

evolution and debates of theories in International 

Relations, evaluation of contemporary 

International Relations theories with relevance to 

recent world context, theories regarding to major 

issues in global politics: globalization, global 

governance, security, human rights 

 

ยายมาจาก

กลุมวชิาเอก

บังคับและ

ปรับและ

รหัสวชิา 

147471  ยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวาง 

ประเทศ                                          3(3-0-6) 

Strategic Studies and International Security 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิชายุทธศาสตรศึกษา

192345 ยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวาง 

ประเทศ                                       3(3-0-6) 

Strategic Studies and International Security 

ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับวิชายุทธศาสตร

ปรับรหัส 

วชิา 
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ปรับปรุง 

และความมั่นคงศึกษา พัฒนาการของการศึกษา

ยุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา แนวคิดใน

การศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการวิเคราะห ขอ

ถก เ ถียง โต แย ง ใ นป จจุ บัน เ ก่ี ยว กับ การศึ กษ า

ยุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา พัฒนาการ

ทางความคิดดานยุทธศาสตร ทฤษฎีในวิชาความ

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 

  

ศึกษาและความมั่นคงศึกษา พัฒนาการของ

การศกึษายุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา 

แนวคิดในการศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการ

วิเคราะห ขอถกเถียงโตแยงในปจจุบันเก่ียวกับ

การศกึษายุทธศาสตรศึกษาและความมั่นคงศึกษา 

พัฒนาการทางความคิดดานยุทธศาสตร ทฤษฎีใน

วิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการดาน

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 

 

147490   สิทธมินุษยชนในระบบความสัมพันธระหวาง

ประเทศ                                          3(2-2-5)  

Human Rights in the International System 

ประเด็นปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการเมืองระหวางประเทศ ท่ีมาของปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธของสิทธิ

มนุษยชนกับกฎหมายระหวางประเทศ ระบบรัฐ และ

ตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ   

Emerging of human rights issues in 

international political system, origin of Universal 

Declaration of Human Rights, interaction between 

human rights claims and international law, state-

system, and non-state actors 

  

192346 สิทธมินุษยชนในระบบความสัมพันธระหวาง

ประเทศ                                       3(2-2-5)  

Human Rights in the International System 

ประเด็นปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการเมืองระหวางประเทศ ท่ีมาของปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธของสิทธิ

มนุษยชนกับกฎหมายระหวางประเทศ ระบบรัฐ 

และตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ   

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 

วชิา 

   192347 การกอการรายในการเมอืงโลก        3(3-0-6) 

Terrorism in International Politics 

      นิยา มแ ละ แนว คิ ด ขอ งก ารก อก าร ร า ย 

พัฒนาการของการกอการราย คําอธิบายเชิ ง

ประวัติศาสตร จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการ

กอการราย รูปแบบและแนวโนมของการกอการ

รายในโลก ลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปของการกอ

การรายในโลก การรับมือของประชาคมโลกตอภัย

คุกคามดานการกอการราย กลุมกอการรายและ

เหตุการณการกอการรายในบริบทของระระหวาง

ประเทศสมัยใหม 

รายวชิาใหม 
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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  

แนวคิดและวิ ธีการในการวิ เคราะนโยบาย

ตางประเทศ แนวคิดพื้นฐานของการกําหนดและ

กระบวนการการทํานโยบายตางประเทศ  ปจจัยท่ี

สงผลทําใหเกิดนโยบายตางประเทศหน่ึง ๆ ขึ้นมา 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายในเรื่อง

เดียวกัน กรณีศกึษาจากตัวอยางนโยบายตางประเทศ

ท่ีสําคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน 

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 

 

192348 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศและ

กระบวนการกําหนดนโยบาย 

ตางประเทศ                              3(3-0-6) 

Analysis of Foreign Policy and Process of 

Foreign Policy Making  

แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะนโยบาย

ตางประเทศ แนวคิดพื้นฐานของการกําหนดและ

กระบวนการการทํานโยบายตางประเทศ  ปจจัยท่ี

สงผลทําใหเกิดนโยบายตางประเทศหน่ึง ๆ ขึ้นมา 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายใน

เรื่องเดียวกัน กรณีศึกษาจากตัวอยางนโยบาย

ตางประเทศท่ีสําคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน 

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 

 

ปรับรหัส 

วชิา  

147380 นโยบายตางประเทศของไทย               3(3-0-6) 

Thai Foreign Policy 

นโยบายตางประเทศท่ีสําคัญของไทยต้ังแตใน

ยุคอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยของการกําหนดนโยบาย  

ผลของนโยบาย  และการเปล่ียนแปลงนโยบาย

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 

นโยบายตางประเทศท่ีสําคัญของไทยต้ังแตใน

ยุคอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยของการกําหนด

นโยบาย  ผลของนโยบาย  และการเปล่ียนแปลง

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 

วชิา 



 167 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

147382 นโยบายตางประเทศของประเทศ 

มหาอํานาจ                                     3(2-2-5) 

Foreign Policy of Major Powers  

กระบวนการกําหนดนโยบายของประเทศ

มหาอํานาจ  ลักษณะรวมและแตกตางกันของนโยบาย

ตางประเทศของมหาอํานาจ ผลกระทบของนโยบาย

ตางประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา  สหราช

อาณาจักร  สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัสเซีย  ท่ีมีตอ

การเมอืงโลก  

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  

กระบวนการกําหนดนโยบายของประเทศ

มหาอํานาจ  ลักษณะรวมและแตกตางกันของ

นโยบายตางประเทศของมหาอํานาจ ผลกระทบ

ของนโยบายตางประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา  

สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

รัสเซีย  ท่ีมตีอการเมอืงโลก  

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 

 

ปรับรหัส 

วชิา 

 147393  การเมอืงโลกผานส่ือ                         3(2-2-5) 

Global Politics through Media  

ความสัมพันธระหวางส่ือกับการเมืองของโลก 

การวเิคราะหเหตุการณความขัดแยงระหวางประเทศ

ในส่ือตาง ๆ การตอสูระหวางส่ือของโลกตะวันตกและ

โลกตะวันออกในการนําเสนอวิกฤตการณความ

ขัดแยงของโลก และการวิเคราะหอิทธิพลของส่ือใน

การนําเสนอความขัดแย งของการ เมืองโลกท่ีมี

ผลกระทบตอการตีความและการตอบสนองของผูชม

ตามท่ีตาง 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 การเมอืงโลกผานส่ือ                      3(2-2-5) 

Global Politics through Media  

ความสัมพันธระหวางส่ือกับการเมอืงของโลก 

การวิ เคราะห เหตุการณความขัดแย งระหวาง

ประเทศในส่ือตาง ๆ การตอสูระหวางส่ือของโลก

ตะวันตกและโลกตะวันออกในการ นํา เสนอ

วิกฤตการณความขัดแยงของโลก และการ

วิเคราะหอิทธิพลของส่ือในการนําเสนอความ

ขัดแยงของการเมืองโลกท่ีมีผลกระทบตอการ

ตีความและการตอบสนองของผูชมตามท่ีตาง 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 

 

ปรับรหัส 

วชิา 

   192443 ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอนุภูมภิาค

ลุมน้ําโขง                                     3(3-0-6) 

Affairs of Greater Mekong Subregion 

Countries   

      ประวั ติศาสตรความสัมพันธระหวางกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ความรวมมือทาง

การเมอืง เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปญหา

รายวชิาใหม 
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สําคัญระหวางกลุมประเทศเหลาน้ี  

      Historical relations among Greater Mekong 

Subregion countries, dimensions of their political, 

economic and developmental cooperation, and 

their keys issues 

 

   192444 พรมแดนศกึษา                             3(3-0-6) 

Boundary Studies 

      นัยของพรมแดนในความสัมพันธระหวาง

ประเทศท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ประเด็น

ปญหาระหวา งพรมแดนของรัฐ  การจัดการ

พรมแดน และการสรางความรวมมือระหวางรัฐ

ขามพรมแดน 

      Perception of border in International 

Relations affecting interstate relationships, 

territorial disputes, border management and 

building cross-border cooperation 

 

รายวชิาใหม 

 147470  การทูตและการเจรจาระหวาง 

ประเทศ                                          3(3-0-6) 

Diplomacy and International Negotiation 

ประวัติศาสตรการทูต การทูตในฐานะท่ีเปน

เครื่องมือสําหรับดําเนินนโยบายตางประเทศ การ

ดําเนินการทางการทูตในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในกรอบทวิ

ภาคีและพหุภาคี  กรอบเชิ งแนวคิดสําหรับการ

วิเคราะหและเจรจาตอรองระหวางประเทศ และ

กรณีศกึษาการเจรจาระหวางประเทศ 

History of diplomacy, diplomacy as a tool of 

foreign policy, bilateral and multilateral diplomacy, 

conceptual frameworks for analyzing and 

conducting international negotiation and bargaining, 

case studies on international negotiations 

  

192445 การทูตและการเจรจาระหวาง 

ประเทศ                                       3(3-0-6) 

Diplomacy and International Negotiation 

ประวัติศาสตรการทูต การทูตในฐานะท่ีเปน

เครื่องมือสําหรับดําเนินนโยบายตางประเทศ การ

ดําเนินการทางการทูตในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในกรอบ

ทวิภาคีและพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดสําหรับการ

วิเคราะหและเจรจาตอรองระหวางประเทศ และ

กรณีศกึษาการเจรจาระหวางประเทศ 

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 

 

ปรับรหัส 

วชิา 

   192446 ความสัมพันธระหวางประเทศของภูมภิาคท่ี

เลือกศกึษา                                  3(3-0-6) 

International Relations of a Selected Region 

      การเลือกศกึษาความสัมพันธระหวางประเทศ

ของภูมิภาคดังตอไปน้ี เอเชียตะวันออก เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต เอเชียกลาง ตะวันออก

กลาง ยุโรป แอฟรกิา อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา 

รายวชิาใหม 
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เอเชยีแปซิฟก โอเชยีเนีย  

      Selection of international relations of 

selected regions: East Asia, Southeast Asia, 

South Asia, Central Asia, Middle East, Europe, 

Africa, North America, Latin America   

 147374 ภูมริัฐศาสตร                                    3(3-0-6) 

Geo-Politics   

ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตรท่ีเ ก่ียวของการเมือง

ระหวางประเทศในปจจุบัน การวเิคราะหองคประกอบ

ของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร พื้นท่ี จํานวนประชากรและ

ทรัพยากร การจําแนกประเทศออกเปนประเทศ

มหาอํานาจ ประเทศมหาอํานาจระดับกลาง และ

ประเทศอํานาจนอย มูลเหตุแหงเสถียรภาพและความ

มั่นคงทางการเมอืง และความออนแอทางการเมอืง 

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

กลุมวชิาเอก

เลือก

การเมอืง

การปกครอง

พรอมท้ัง

ปรับรหัสวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา  

147383 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม

ประเทศเอเชยีตะวันออกและเอเชยีตะวันออก

เฉยีงใต                                           3(2-2-5) 

Affairs and Foreign Policy of East and 

Southeast Asia   

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกท่ีมอีทิธิพลตอนโยบายตางประเทศ

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือและความขัดแยงใน

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับ

ประเทศตางๆ การสรางประชาคมทางเศรษฐกิจท้ัง

ภายในภูมิภาคและกับประเทศอื่ นนอกภูมิภาค 

ประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจในปจจุบันและแนวโนมท่ีจะ

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 

  ปดรายวชิา 
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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

ประชาชนจนี                                    3(2-2-5) 

Foreign Policy of People’s Republic of China 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ

นโยบายตางประเทศของจีน  ความสัมพันธและ

ปฏิสัมพันธระหวางประเทศจีนกับประเทศตางๆ 

นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2   ความสัมพันธ

ระหวางจนีกับประเทศมหาอํานาจและประเทศเล็กใน

หลายมุมมอง เสถียรภาพและความมั่นคงระหวาง

ประเทศ การสรางประชาคมทางเศรษฐกิจระหวางจีน

และประเทศอื่นๆ ท้ังภายในภูมิภาคเดียวกันและนอก

ภูมิภาค ประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจในปจจุ บันและ

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

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 

 

  ปดรายวชิา 

147385 นโยบายตางประเทศของประเทศ 

สหรัฐอเมรกิา                              3(2-2-5) 

Foreign Policy of United States of America 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ

นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ

ระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น ๆ นับต้ังแตหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังในดานความมั่นคงระหวาง

ประเทศ การบูรณาการทางเศรษฐกิจและการสราง

ประชาคมระหวางประเทศ   ประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจ

ในปจจบัุนและแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

     External and internal factors influencing 

American foreign policy, relations and interactions 

  ปดรายวชิา 
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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  

ปญหาความมั่นคงของไทยภายใตกรอบของ

ความมั่นคงศึกษา ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง

ความมัน่คงด้ังเดิม ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง

ความมั่นคงรูปแบบใหม ปญหาความมั่นคงไทยใน

แนวทางความมั่นคงด้ังเดิมกับประเด็นความมั่นคง

ทางดานการทหาร ปญหาความมั่นคงไทยในแนวทาง

ความมั่นคงรูปแบบใหมกับความมั่นคงดานอื่นๆ 

การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และส่ิงแวดลอม  

Problems of national security of Thailand 

under security studies, traditional and non-

traditional 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 

  

   ปดรายวชิา 

 147392  ประเด็นปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ 

ในปจจุบัน                                       3(2-2-5) 

Contemporary Issues in International 

Relations   

การนําเสนอและวเิคราะหประเด็นปญหาสําคัญ

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกรวมสมัยท่ีสงผลกระทบอยาง

ใหญหลวงตอระบบความสัมพันธระหวางประเทศใน

ปจจุบัน ปญหาการกอการราย ความมั่นคงของมนุษย 

วิกฤตเศรษฐกิจโลก โรคระบาดขามชาติ ปญหา

ส่ิงแวดลอมโลก  

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 

  

 

  ปดรายวชิา 
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4. กลุมวิชาภาษาและรัฐศาสตร 

นิสิตสาขาวชิารัฐศาสตร สามารถเลือกศกึษากลุมวชิาภาษาท่ีเปด

สอนในคณะศลิปศาสตร (ในกลุมวชิาใดวชิาหน่ึง ไดแก ภาษาจนี 

ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ) จํานวนไม

นอยกวา 5 รายวชิา (15 หนวยกิต) และเรยีนวชิาในกลุมวชิาเอก

เลือก (วชิาใดก็ไดในกลุมวชิาการเมอืงการปกครอง รัฐประศาสน

ศาสตร และความสัมพันธระหวางประเทศ) จํานวนไมนอยกวา 3 

รายวชิา (9 หนวยกิต) กลุมวชิาภาษาท่ีเปดสอนมดัีงน้ี 

 ปด  

4.1 กลุมวิชาภาษาจนี   

142111

  

ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 1          3(2-2-5) 

Chinese for Communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟง 

เขยีน อาน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร

ภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการเขียนตัวอักษรจีน

อยางถูกตองตามระบบการเข ียนอักษรจีนแบบ

บรรจง ศัพทพื ้นฐานตาง ๆ เก่ียวกับส่ิงใกลตัวและ

คําศัพท ท่ี ใช ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา 

สนทนาขัน้พื้นฐาน ไวยากรณจนีพื้นฐาน 

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 

 

   

  

 

ปดรายวชิา 

142112

  

ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 2          3(2-2-5) 

Chinese for Communication II 

คําศัพทในชวีติประจําวันประมาณ 400 คํา การ

ออกเสียงในระดับคําหลายพยางค วลี และระดับ

ประโ ยค  ไ วยากรณ จี นพื้ นฐานระ ดับประโ ยค 

โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ ประโยคท่ีใชกริยาชวย 

ประโยคภาคแสดงเปนกรยิาวลี ประโยคภาคแสดงเปน

คุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสราง

ประโยคคําถามแบบตาง ๆ  การใชคําบอกตําแหนง 

การบอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตาง ๆ 

หนวยคําไวยากรณท่ีแสดงความสมบรูณของการ

กระทํา การเขยีนอักษรจนี 

400 daily-life words and expressions, 

pronunciation in level of multi-syllable words, 

phrases and sentences, basic grammar of sentence 

   

  

 

ปดรายวชิา 
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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 

จนี 1                3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking I 

การฟง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ การออกเสียงใหชัดเจน

ถูกตอง และการพูดโตตอบ 

Listening and speaking Chinese in simple 

dialogues for daily life, pronunciation, and ability for 

inquiring and answering 
 

   

  
 

ปดรายวชิา 

142122

  

การพัฒนาทักษะการฟง-การพูดภาษา 

จนี 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

ชวีติประจําวัน ในระดับกลาง และสูง การใชถอยคําท่ี

ถูกตองในสถานการณตางๆ 

Listening and speaking Chinese daily life 

dialogues in intermediate and advanced levels, 

using proper words in different situations 

 

 ปดรายวชิา 

142211

  

ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 3          3(2-2-5) 

Chinese for Communication III 

คําศัพทในชีวิตประจําวันและศัพทเฉพาะตางๆ 

ประมาณ 500 คํา การใชคําบอกจํานวนเงิน สวน

ขยายภาคแสดง หนวยคําไวยากรณท่ีใชเชื่อมภาค

แสดงกับสวนขยายภาคแสดง การซํ้าคําคุณศัพท

พยางคเด่ียวและสองพยางค หนวยคําท่ีแสดงการ

ดําเนินตอเน่ืองไปของภาคแสดง หนวยคําไวยากรณท่ี

แสดงการเนนประสบการณ การซํ้าคํากริยาสอง

พยางค ประโยคท่ีภาคแสดงมหีลายกรยิาวลี การใชคํา

บุพบทตาง ๆ ท่ีสําคัญ คําเชื่อมของประโยคความซอน 

500 daily-life words and technical terms, 

Chinese currency, the complement modification, 

functional words for complement and complement 

  ปดรายวชิา 
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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-การเขยีน 

ภาษาจนี 1                3(2-2-5) 

Chinese Reading and Writing  

Development I 

ทักษะการอานและการเขียนภาษาจีนขนาดส้ันท่ี

ใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป บันทึกประจําวัน นิทาน 

จดหมาย แนะนําตนเอง ประวั ติสวนตัว บัตรเชิญ 

ประกาศ โฆษณา 

Reading and writing skills in Chinese in term 

of diary, stories, letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, and advertisement 
 

  ปดรายวชิา 

4.2 กลุมวิชาภาษาญ่ีปุน   

143381

  

ทักษะภาษาญ่ีปุน 1               3(2-2-5) 

Japanese Skills I 

อักษรฮริางานะและคาตาคานะ  การออกเสียง

ภาษาญี่ปุน   โครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขัน้พื้นฐาน

สําหรับการแนะนําตัวและสนทนาทักทายใน

ชวีติประจําวัน 

Introduction to Japanese characters, Hiragana 

and Katakana, pronunciation in Japanese, basic 

Japanese structure for self introducing and 

conversation in daily life 
 

  

  
 

ปดรายวชิา 

143382   

  

ญ่ีปุนศกึษา                 3(3-0-6) 

Japanese Studies  

ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ น 

ประวัติศาสตร ภมูศิาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม 

Basic knowledge about Japan, history, 

geography, society, politic, economy and culture 
 

 

 

      

  
 

ปดรายวชิา 



 175

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

143383   

  

ทักษะภาษาญ่ีปุน 2               3(2-2-5) 

Japanese Skills II 

โครงสรางประโยคภาษาญี่ ปุนขั้นพื้นฐานใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  ทักษะภาษาญี่ปุนท้ังส่ีดาน การฝก

ทักษะการฟงและการพูด 

Basic Japanese structure at a higher level, 4 

skills of Japanese language emphasizing on 

listening and speaking skills 

 

      

  

 

ปดรายวชิา 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1              3(2-2-5) 

Japanese Conversation I 

ทักษะการฟงและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุน

ในชีวิตประจําวัน การออกเสียงและการโตตอบบท

สนทนาภาษาญี่ปุน 

Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, pronunciation and conversation in 

Japanese 

 

  

  

 

 

 

 

ปดรายวชิา 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุน 3               3(2-2-5) 

Japanese Skills III 

โครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนท่ีมีความซับซอน 

ทักษะภาษาญี่ปุนท้ังส่ีดาน ทักษะการฟงและการพูด 

Complex structure of Japanese language and 

practice in the four language skills emphasizing on 

listening and speaking skills 

 

  

  

 

ปดรายวชิา 

143482

  

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2              3(2-2-5) 

Japanese Conversation II    

ทัก ษ ะก า ร ฟ ง แ ละ ก า รพู ด บท ส น ทน า ใ น

ชีวิตประจําวัน การใช ถอยคําและ สํานวนตาม

สถานการณตางๆ  

Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, words and expressions in different 

situations 
 

   

  
 

ปดรายวชิา 

4.3 กลุมวิชาภาษาไทย   

144111 ทักษะการรับสารอยางม ี

ประสิทธภิาพ                                   3(2-2-5) 

Effective Information Receiving Skills 

ทฤษฎกีารส่ือสาร หลักการ  กลวธีิ  รูปแบบ  

การฟงและการอานประเภทตางๆ ทักษะดานการ

    ปดรายวชิา 
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วเิคราะห การตีความ การจับใจความสําคัญ  การ

สรุปความ และประเมนิคา 

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  

  

ทักษะการสงสารอยางม ี

ประสิทธภิาพ                                   3(2-2-5) 

Effective information Transferring Skills 

ทฤษฎีการส่ือสาร หลักการ  กลวิธี  รูปแบบ  

การพูดและการเขียนประเภทตางๆ การพัฒนา

บุคลิกภาพในการพูด ทักษะในการเขยีน 

The theory of communication, principles, 

strategy and format of speaking and writing in a 

variety of patterns, personality development in 

speaking and writing skills 

 

     

  

ปดรายวชิา 

144439  

  

วรรณกรรมกับสังคม              3(3-0-6) 

Literary Works and Society 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม 

แนวคดิทางวรรณกรรมของไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน

ในดานวัฒนธรรม สังคม และการเมือง อิทธิพลของ

สังคมท่ีมตีอวรรณกรรม 

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 

 

     

  

 

ปดรายวชิา 

144442  

  

ทักษะการจัดประชุมและฝกอบรม        3(3-0-6) 

Conference and Trainning Setting skills  

หลักการ  การวางแผน และการดําเนินการ

จัดการประชุมและการสัมมนา  บทบาทและหนาท่ี

ท่ัวไปและเก่ียวกับการใชภาษาไทยของผูเก่ียวของกับ

การจัดการประชุมและการสัมมนา 

Principles, planning and processing for 

meeting and seminar setting, general roles related 

to languages using for meeting and seminar setting 

 

 

 

   

  

 

ปดรายวชิา 
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144443

  

ภาษากับวัฒนธรรม                 (3-0-6) 

Language  and  Culture 

ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมใน

แงมุมตางๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ คานิยม  โลกทัศน  

การใชภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม  การ

เปล่ียนแปลงของภาษาในปรบิทของวัฒนธรรม 

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 

 

  

  

 

ปดรายวชิา 

144444   

  

ภาษาเพ่ืองานส่ือสารมวลชน              3(2-2-5) 

Language  for  Mass  Communication 

ความรูเก่ียวกับงานส่ือสารมวลชน  ลักษณะ

ภาษาท่ีใชส่ือสารในงานส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ 

หลักการเขียนและพูดในงานส่ือสารมวลชน  การพูด

และเขยีนเพื่อการส่ือสารมวลชน 

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 

 

      

  

 

ปดรายวชิา 

4.4 กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส   

145103

  

ภาษาฝรั่งเศส 1                3(2-2-5) 

French I 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ไวยากรณ

ฝรั่งเศสเบ้ืองตน โครงสรางประโยคท่ีไมซับซอน 

French for daily communicative skills, 

listening, speaking, reading and writing skills, 

elementary French grammar, simple sentence 

structure 

 

   

  

 

ปดรายวชิา 

145104

  

ภาษาฝรั่งเศส 2                            3(2-2-5) 

French II  

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารในสถานการณ

ตางๆ  ไวยากรณฝรั่งเศส โครงสรางประโยคท่ีซับซอน 

ระดับภาษาฝรั่งเศสท่ีแตกตางกัน  

French for communication in various 

  ปดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

situations, French grammar, complex sentence 

structure, different levels of French language 

 

145111

  

การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I 

การฟงและการพูดในสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน การฟงภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา

และขาว การพูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตร

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 

 

  

 

 

 

 

ปดรายวชิา 

145112

  

การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5) 

French Listening and Speaking II 

การฟงและการพูดในระดับท่ีสูงขึ้น การจับ

ใจความ การเลาเรื่อง การสรุปและการแสดงความ

คดิเห็น 

Listening and speaking at higher level, 

summarizing, retelling and expressing opinions 
 

   

  

 

ปดรายวชิา 

145121

  

การอานและการเขยีนภาษา 

ฝรั่งเศส 1                                        3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 

การอานขาว บทความขนาดส้ัน เรื่องส้ัน การ

อานเพื่อความเขาใจ การเขียนเรียงความขนาดส้ันใน

หัวขอท่ีเก่ียวของกับชวีติประจําวัน 

Reading news, short article, short story, 

reading for comprehension, writing short 

composition in various contexts in daily life  
 

   

  

 

ปดรายวชิา 

145122 

  

การอานและการเขยีนภาษา 

ฝรั่งเศส 2                                        3(2-2-5) 

French Reading and Writing II 

การอานบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงขึ้น 

การอานเพื่อจับประเด็น การวิเคราะหโครงสรางบท

อาน การเขยีนความเรยีงขนาดยาว 

Reading French texts at a more complex 

language level, reading for conclusions, analysis of 

relationships among the parts of texts, writing long 

compositions 

    

  

 

ปดรายวชิา 
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4.5 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ   

146111

  

การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 

เชงิปฏิบัติ                     3(2-2-5) 

Practical Reading and Writing 

หลักการเบ้ืองตนดานการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษ ปญหาในการอานและการเขียน ระดับ 

คํา วลี อนุประโยค ประโยคประเภทตางๆ การอาน

เพื่ อ วิ เค ร า ะห ป ร ะ โ ย ค ท่ี 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  

 

  ปดรายวชิา 

146112    

  

การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 

เชงิวิวัฒน                  3(2-2-5)     

Progressive Reading and Writing   

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการ

วิเคราะห การเขียนในระดับประโยค ยอหนา และ

ความเรียงเชิง โนมนาว  เปรียบเทียบ พรรณนา 

ความหมาย เลาความ และประเมนิคา 

Reading English for comprehension and 

analysis, writing sentences, paragraph and 

persuasive, comparison/ contrast, descriptive, 

definition, narrative and evaluation essays  
 

      ปดรายวชิา 

146131   

  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร              3(2-2-5) 

English for Communication   

ทักษะการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียง

สระ, พยัญชนะ, การเนนเสียงระดับคําและระดับ

ประโยค การทําความเขาใจบทสนทนา การฟงเพื่อจับ

คําสําคัญ รายละเอียด และใจความสําคัญ การพูด

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 

  ปดรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

146200   ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes  

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงเนนใช

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเพิ่มหัวขอและ

ประเด็นการพูดและการเขียนท่ีมีความเก่ียวของกับ

ศาสตร ท่ีนิสิตกําลังศึกษาใหมีความสอดคลองกับ

คําศัพท  

English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills with 

additions of various speaking and writing topics  

 

  ปดรายวชิา 

146211    การอานและการเขยีนขั้นสูง                 3(2-2-5) 

Advance Reading and Writing  

การอานภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความเขาใจและ

การวิเคราะหองคประกอบของเน้ือหาหลากหลาย

ประเภท ในบรบิทท่ีเฉพาะเจาะจง การเขียนบันทึกยอ 

บทความ รายงานการวจิัย  

Reading English for comprehension and 

analysis of various content elements in more 

specific contexts, note-taking, article and research 

report writing 

 

    ปดรายวชิา 

146231   ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภปิราย             3(2-2-5) 

English for Discussion   

การอภิปรายในหัวขออภิปรายท่ีหลากหลาย 

การใชขอมูลท่ีนาเชื่อถือ การสนับสนุนความคิดเห็น 

การใชคําศัพทและโครงสรางท่ีถูกตองเหมาะสม 

Discussion of various topics, providing reliable 

information and supporting ideas and using 

appropriate vocabulary and structure 

 

   ปดรายวชิา 

146232   การพูดและการนําเสนอในท่ี 

สาธารณะ                                       3(2-2-5) 

Public Speaking and Presentation  

การนําเสนอในท่ีสาธารณะในรูปแบบตางๆ การ

โตวาที การกลาวสุนทรพจน การพูดแบบฉับพลัน การ

วางองคประกอบเน้ือหาท่ีกระชับและชัดเจน 

Different patterns of oral presentation in 

public, debating, giving speech, and impromptu 

speaking and organizing clear and concise content 

 

   ปดรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

วิชาการฝกงาน/สหกิจศกึษา/การศกึษาอสิระ 6 หนวยกิต                                           วิชาการฝกงาน/สหกิจศกึษา/การศกึษาอสิระ 6 หนวยกิต                                            

147411 การศกึษาอสิระ                         6 หนวยกิต 

Independent  Study 

การคนควา การรวบรวมขอมูล การวจิัย การ

วเิคราะห การเขยีนรายงาน การนําเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวขอทางดานรัฐศาสตร 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing and discussing in political 

science 

147411 การศกึษาอสิระ                      6 หนวยกิต 

Independent  Study 

การคนควา การรวบรวมขอมูล การวจิัย การ

วเิคราะห การเขยีนรายงาน การนําเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวขอทางดานรัฐศาสตร 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing and discussing in 

political science 

คงเดิม 

147412 การฝกงาน            6 หนวยกิต 

Professional Training 

การฝกปฏิบัติ เรยีนรู เพิ่มพูนประสบการณและ

ทักษะในงานท่ีเก่ียวของกับรัฐศาสตรในสถาน

ประกอบการ องคกรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science in 

private or government sectors 

 

147412 การฝกงาน         6 หนวยกิต 

Professional Training 

การฝกปฏิบัติ เรยีนรู เพิ่มพูนประสบการณ

และทักษะในงานท่ีเก่ียวของกับรัฐศาสตรในสถาน

ประกอบการ องคกรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science in 

private or government sectors 

 

คงเดิม 

147413 สหกิจศกึษา             6 หนวยกิต 

Co-operative Education 

การปฏบัิติงาน เรยีนรู เพิ่มพูนประสบการณและ

ทักษะในงานท่ีเก่ียวของกับรัฐศาสตรในฐานะพนักงาน

ฝกหัดในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science as an 

apprentice in private or government sectors 

 

147413 สหกิจศกึษา          6 หนวยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ

และทักษะในงานท่ีเก่ียวของกับรัฐศาสตรในฐานะ

พนักงานฝกหัดในสถานประกอบการ องคกร

ภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in political science as an 

apprentice in private or government sectors 

 

คงเดิม 

*หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต *หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต คงเดมิ 

หมายเหตุ* นิสิตสามารถเลือกเรยีนรายวชิาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่นท่ีมหาวทิยาลัยรับรอง ยกเวนรายวิชาใน

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรยีนเพยีง 1 รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาตน 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม 3(2-2-5) 

005171 ชวีติและสุขภาพ 3(3-0-6) - - - 

005173 ทักษะชวีติ 2(1-2-3) - - - 

   004101 ศลิปะในการดําเนินชวีิต 3(2-2-5) 

100001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 100001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

   126100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

147110 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 192101 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

147121 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

เบ้ืองตน 

3(2-2-5) - - - 

004xxx รายวชิาพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

   191100 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขัน้พื้นฐาน 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001103  ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  001101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง  3(2-2-5) 

*003134  อารยธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) - - - 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) - - - 

126100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) - - - 

   003202 การจัดการสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 

147130  การเมอืงการปกครองไทย   3(3-0-6) 192111 การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 

   192103 ความสัมพันธระหวางประเทศ

เบ้ืองตน 

3(3-0-6) 

161131 จติวทิยาสังคม   3(3-0-6) 161131 จติวทิยาสังคม   3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 
 

แผนการศกึษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาตน 

005172 การจัดการการดําเนินชวีติ  3(2-2-5) - - - 

   001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา  3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 

147200 ปรัชญาการเมอืง  3(3-0-6) 192201 ปรัชญาการเมอืง  3(3-0-6) 

   192212 ความสัมพันธไทยกับตางประเทศ 3(3-0-6) 

147250 รัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 193101 รัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

147270 ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน 3(3-0-6) - - - 

147350 องคการและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) - - - 

00xxxx ศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

 รวม 18 หนวยกิต  รวม  18 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

   002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

147271 การเมอืงระหวางประเทศรวมสมัย 3(3-0-6) 192214 ความสัมพันธระหวางประเทศใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) 

147330 การปกครองทองถ่ิน  3(3-0-6) - - - 

147331 การเมอืงการปกครองของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) - - - 

00xxxx ศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

00xxxx ศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

   192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมอืง 

3(3-0-6) 

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

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาตน 

147240  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6)  - - - 

147310 ระเบียบวธีิวจิัย 3(2-2-5) 192302 ระเบียบวธีิวจิัย 3(2-2-5) 

147311 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) 192301 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) 

147370 ทฤษฎคีวามสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) - - - 

   192311 ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมอืง 

และสังคมของภาคเหนือตอนบน 

3(3-0-6) 

   192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

3(3-0-6) 

   192313 การเมอืงระหวางประเทศรวมสมัย 3(3-0-6) 

xxxxxx วฃิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก   3(x-x-x) 

xxxxxx วฃิาเอกเลือก 3(x-x-x) - - - 

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

147220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

3(3-0-6)  - - - 

   192314 การปกครองทองถ่ิน 3(3-0-6) 

   192315 เศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

147371 เศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศ 3(3-0-6) - - - 

xxxxxx วฃิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วฃิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วฃิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรยีนรายวชิาตอไปน้ีเพยีง 1 รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 4 ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาตน 

147410 สัมมนา 1(0-2-1)  192411 สัมมนา 1(0-2-1) 

147450 การบรหิารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 193407 การบรหิารงานภาครัฐไทย  3(2-2-5) 

xxxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 19xxxx วชิาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 16 หนวยกิต  รวม 16 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

*147411 การศกึษาอิสระ 6 หนวยกิต *192411 การศกึษาอิสระ 6 หนวยกิต 

*147412 การฝกงาน 6 หนวยกิต *192412 การฝกงาน 6 หนวยกิต 

*147413 สหกิจศกึษา 6 หนวยกิต *192413 สหกิจศกึษา 6 หนวยกิต 

 รวม 6 หนวยกิต  รวม 6 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 

คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 

 

 

 

 

 



 187

 



 188

 



 189

 



 190

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานวชิาการของอาจารย 

ประจําหลักสูตร 
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ประวตั ิ

ผูชวยศาสตราจารยสุนทร สุขสราญจิต 

Assistant Professor Sunthorn Suksaranchit 

 

ช่ือ-สกุล   นายสุนทร สุขสราญจติ   

รหัสประจําตัวประชาชน 3 5699 002XX XXX  

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน   สาขาวชิารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา  

     อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา  

     อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   054-466-666 ตอ 1332  

     086-906-9075 

E-mail    saranjorn@gmail.com 

 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2551       ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

พ.ศ. 2548       ป.บัณฑติ (บัณฑติอาสาสมัคร) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2547 ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

(เกยีรตนิยิมอันดับ 2)  

  

ผลงานวชิาการ 

สุนทร สุขสราญจติ และวรีะ เลศิสมพร, บรรณาธกิาร. (2557). ประชาคมอาเซียน : กําแพงและ

กับดัก. วารสารรัฐศาสตรฉบับนิสิตและนักศึกษา. ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม – สิงหาคม 

2557. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

สุนทร สุขสราญจิต. สาวพะเยา : บาดแผลในบทเพลง. บทความนําเสนอในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทยครั้งที่  8 มนุษยศาสตรที่แปรเปลี่ยนในโลกที่

เปลี่ยนแปลง ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 

เชียงใหม. 
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ผลงานวจัิย  

สุนทร สุขสราญจิต. (2557). ชาติพันธุในพะเยา: การเมือง พลวัต และความสัมพันธ. พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

สุนทร สุขสราญจติ. (2557). 100 ปคนจนีในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม. พะเยา: คณะ

ศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง 

Assistant Professor Dararat Khampeng 
 

ชื่อ–สกุล                  นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 5013 005XX XXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1400 

     088-261-0485 

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

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2552 รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (การเมืองและการปกครอง)  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2549 รัฐศาสตรบัณฑติ        

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลงานวิชาการ 

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2560). การกลายเป็นเมืองและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, หนา้ 197-218 

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2556). ที่มา กระบวนการ และการเป็นผลลัพธ์ ของการมีส่วนร่วม : ในการพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นไทย. ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แหง่ชาติ ครั้งที่ 14.  
 

ผลงานวิจัย  

ดารารัตน ์ค าเป็ง. (2559). การมสี่วนรว่มของประชาชนในการก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจ: การศกึษา

เปรียบเทียบไทยกับสหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: ส านักงานวิจัยแห่งชาติ. 

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2558). แนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ในการจัดสวัสดิการ

สังคมในท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ: ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 



ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2558). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง. 

พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ดารารัตน์ ค าเป็ง. (2558). ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ส านักกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 
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ประวัติ 

นายทวปี  มหาสิงห์ 

Taweep Mahasingh 
 

ชื่อ-สกุล   นายทวีป  มหาสิงห ์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 50020 00XX XXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1400  

     086-833-2248 

E-mail    taweepasia@hotmail.com   
 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2555 รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (การเมืองการปกครอง)  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรบัณฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ1) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  
     

ผลงานทางวิชาการ 

ทวีป  มหาสิงห์. (2560). บทวิจารณ์หนังสือ “Liberty before Liberalism”, วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, หน้า 163-169. 

ทวีป  มหาสิงห์. (2560). บทส ารวจข้อเสนอความเป็นธรรมทางสังคมในสังคมไทย: กรณีเค้าโครงการ

เศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 7 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559), หนา้ 58-78. 

ทวีป  มหาสิงห.์ (2556). แนวความคิดเรื่อง “ราษฎร” ของปรีดี พนมยงค์. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4, หนา้ 62-88. 



ทวีป  มหาสิงห์. (2556). แนวความคิดเรื่อง “ระบอบรัฐธรรมนูญ” ของปรีดี พนมยงค์. การประชุมรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์แหง่ชาติครั้งที่ 14 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หนา้ 166-176. 

 

 

ผลงานวิจัย  

ทวีป  มหาสิงห์. (2561). การก่อรูปแนวคิดความยุติธรรมของจอห์น รอลส์. พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ในช่วงด าเนนิการวิจัย). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประวัติ 

นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 

Wilasinee Wadeesirisak 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 14808 003XX XXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1303 

095-690-0712 

E-mail    wilasinee_mui@hotmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553  Master of Arts (International Relations),  

    Deakin University, Australia 

พ.ศ. 2548  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง 

                                         เปรียบเทียบ)  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2548  ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตนิิยมอันดับ 1 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

    

ผลงานวิชาการ 

mailto:wilasinee_mui@hotmail.com


วิลาสิน ีวดีศริิศักดิ.์ 2560. ส านักสัจนยิม: แนวทางที่ไม่เพียงพอในการอธิบายความไม่ม่ันคง ในการเมอืงโลก? 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2560), หนา้ 101-118. 
 

ผลงานวิจัย 

วิลาสินี วดีศิริศักดิ์ นักวิจัยร่วม, (2558). ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา. พะเยา: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่ชาต ิ(ปปช). 

 

ประวัติ 

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ 

Aksarapak Chaipala  
 

ชื่อ – สกุล                  นางสาวอักษราภัค  ชัยปะละ  

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 52110 01XX XXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466-666 ต่อ 1400 

084-649-5836 

E-mail    auiaksara@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2553 รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2557 รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง  

                                    เปรียบเทียบ)  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัง หวัดนนทบุรี  

 พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝร่ังเศส)   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  
 



ผลงานวิชาการ  

อักษราภัค  ชัยปะละ. (2559). นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเกาหลีเหนือในฐานะรัฐอันธพาล กระแส

เอเชีย 2, หนา้ 1-28. 

อักษราภัค  ชัยปะละ. (2559). ผูล้ีภ้ัยเกาหลีเหนือในจนี. รัฐสภาสาร ฉบับที่ 6 ปีที่ 63, หนา้ 62-87. 

ปานภมร สุนทรศรี และอักษราภัค  ชัยปะละ. (2556). ความขัดแย้งระหว่างไทย-สหรัฐฯในประเด็นปัญหา

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมมะลิ . หนังสือรวมบทความทาง รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เล่มที่ 2, หนา้ 23-44.   

 

 

ผลงานวิจัย 

อักษราภัค  ชัยปะละ. (2558). วาทกรรมอาเซียนในจังหวัดพะเยา. พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

อักษราภัค  ชัยปะละ. (2557). ปัญหาผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง: มุมมองด้าน

ความมั่นคงมนุษย์. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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