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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

หมวดที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัส  ประเภทและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร    :  25490211107218 
ภาษาไทย    :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Political Science  Program 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)   :  รัฐศาสตรบัณฑิต 
   (ชื่อย่อ)   :  ร.บ. 
 ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม)   :  Bachelor of Political Science 
   (ชื่อย่อ)   :  B.Pol.Sci. 
 

3.  วิชาเอก   
:  การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 

(ชื่อย่อ)  :  PO 
  :  รัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration) 

(ชื่อย่อ)  :  PA 
  :  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Relations) 

(ชื่อย่อ)  :  IR 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  :  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี  2  ปริญญาตรี  (หลักสูตร  4  ปี)  
 5.2  ประเภทของหลักสูตร  :  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3  ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  
 5.4  การรับเข้าศึกษา  :  รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามทีม่หาวิทยาลัย 
ก าหนด 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  :  ไม่มี   
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคต้น  ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พิจารณาหลักสูตรนี้  ในการประชุม 
ครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  8  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 6.4  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้  ในการ
ประชุม  ครั้งที่  3/2564  เมื่อวันที่ 6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุมัติหลักสูตร  ในการประชุม   
ครั้งที ่ 5/2564  เมื่อวันที่  28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  ในปีการศึกษา  2566   
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ข้าราชการและพนักงานของรัฐทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  เช่น  
ปลัดอ าเภอ  พนักงานส่วนราชการ  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทหาร  ต ารวจ    
พนักงานคุมประพฤติ  นักวิชาการวัฒนธรรม  นักวิชาการพระพุทธศาสนา  นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน  เจ้าหน้าที่การทูต  เป็นต้น  

8.2  พนักงานองค์กรอิสระและองค์การมหาชน 
8.3  พนักงานเอกชน  เช่น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  พนักงานบริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่

ฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์  พนักงานต้อนรับ  พนักงานสายการบิน  
เป็นต้น 
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8.4  นักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
8.5  บุคลากรด้านการศึกษา  เช่น  ครู  อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  เป็นต้น 
8.6  เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน  (NGO) 
8.7  สื่อมวลชนด้านสังคมและการเมือง 
8.8  ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย      

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

9.  ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
1* นางสาวจิตราภรณ ์

สมยานนทนากลุ 
3-1020-01494-xx-x อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

ร.บ. (การปกครอง)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

2 นายธวัชชัย   
ป้องศรี 

3-4509-00145-xx-x อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

ป.บัณฑิต (กฎหมาย
มหาชน)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2548 
ร.บ. (การปกครอง)
(เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

3 นายปฤณ   
เทพนรินทร ์

3-9102-00017- xx-x อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

4 นายคะนอง  พิลุน 3-4607-00987- xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมติร 

2549 

รป.บ. (การบรหิาร
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2554 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2547 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 นายวชิรวัตติ ์
อาริยะสิริโชต ิ

1-1014-01253- xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2556 

ศศ.บ. (การจัดการการ
พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 

6 
 

 

นายชินวัตร 
เชื้อสระค ู

3-4899-00008- xx-x อาจารย ์
 

 

รป.ด.(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

2559 

ศศ.ม (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

ร.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
7 นางสาวสัญญารตัน์  

มีสุวรรณ 
3-8403-00177- xx-x รอง

ศาสตราจารย ์
Ph.D. (Political 
Science)  

University of Hawaii at 
Manoa, USA 

2013 

M.A. (International 
Studies) 

Hokkaido University, 
Japan 

2006 

ร.บ. (การระหว่าง
ประเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

8 นางสาวคู่บุญ   
จารุมณ ี

3-4499-00185- xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Political 
Problems of 
International 
Relations, Global 
and Regional 
Development) 

School of International 
Relations, 
Saint Petersburg State 
University, Russia 
 

2016 

M.A. (Southeast 
Asian Studies)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2546 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

9 
 
 
 
 
 

นายโอม  ฉัตรนนท์ 
 

3-1005-03025- xx-x 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 

Ph.D.  
(Development 
Studies) 
 

International Institute of 
Social Studies, Erasmus 
University Rotterdam,  
The Hague, The 
Netherlands  

2018 
 

ร.ม. (การระหว่าง
ประเทศและการทูต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

ร.บ. (การระหว่าง
ประเทศ)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

* ประธานหลักสูตร 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  กรอบและแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ในระดับรัฐบาล และกระทรวง 
กรอบด้านนโยบายและแผนแม่บทในการพัฒนาที่ต้องน ามาพิจารณาเป็นล าดับแรก     

คือ “ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี”  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ซึ่งประกาศใช้ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นกรอบแม่บทใหญ่ในการพัฒนา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว               
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้
ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปอย่างรอบด้าน ทั้งในทางการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ
และสังคม  เพ่ือปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญคือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 

กรอบการพัฒนาประเทศท่ีระบุเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและกรอบประเทศไทย 
4.0 ข้างต้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.  
2560 – 2564)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกท่ีถูกใช้เพ่ือเตรียมพร้อมในการวางรากฐานของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 5 ปีแรก โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวมี “การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่
ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติ โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็น
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พัฒนาเชิงบูรณาการที่ส าคัญ” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, 
หน้า 2) โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  12  และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงแผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงได้ก าหนด “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570” เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 
พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยมี
เป้าประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า (ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, 2562, หน้า 9)  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เล็งเห็นความจ าเป็นเหล่านี้จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและแผนพัฒนาฯ ข้างต้น โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมือง
เข้มแข็ง มีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน มีทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และกลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน
ระดับฐานรากของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 
11.2  สถานการณ์ด้านโครงสร้างประชากรและความต้องการในการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี 
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของส านักงานสถิติและสังคมแห่งชาติซึ่งส ารวจประชากรจากการ

ทะเบียนระหว่าง พ.ศ.2553 – 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 โครงสร้างประชากรของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแม้แนวโน้มของประชากรจะลดลงตามภาพรวมของประเทศ แต่ก็ยังถือว่า        
มีประชากรช่วงอายุ 15-19 ปีและ 20-24 ปีเป็นจ านวนมากที่สุด (เกือบสามล้านคน) ในขณะที่ภาคอ่ืน
นั้นมีประชากรในวัยเดียวกันเฉลี่ยราวสองล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) และเมื่อพิจารณา
ประกอบกับการส ารวจของมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งพบว่า นักเรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือกสถานศึกษาและหางานท าเม่ือเรียน
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จบในภูมิล าเนาของตัวเอง (The Asia Foundation, 2019, หน้า 47) ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาของ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562) พบว่า ค่านิยมในเรื่องของการจบปริญญาตรียังคงมี
อยู่ในทุกภูมิภาคของสังคมไทย นั่นคือ ผู้เรียนและครอบครัวของผู้เรียนยังคงมีแนวโน้มจะเลือกเรียนใน
ระดับปริญญาตรีอยู่นั่นเอง 

เมื่อน าเอาข้อเท็จจริงทางด้านประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งฉายภาพจ านวน
ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีจ านวนมากกว่าภูมิภาคอ่ืน มาประกอบกับผลการศึกษาของ
มูลนิธิเอเชียในเรื่องการเลือกสถานศึกษาใกล้บ้านของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
และผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมในการเรียนจบ
ปริญญาตรี จึงอนุมานได้ว่า ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอยู่ และจ านวนผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีเป็น
จ านวนมากมีแนวโน้มว่าจะเลือกสถานศึกษาใกล้บ้านหรือภายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จากเหตุผลข้างต้น น ามาซึ่งความจ าเป็นในการปรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความโดดเด่นเพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนเลือก
เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะมุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะหางานท าใกล้ภูมิล าเนา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาทักษะเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยบูรณาการความรู้ใน
ของท้องถิ่นเข้ากับความรู้ในระดับสากล 

 
11.3  สถานการณ์ภายนอกประเทศและในระดับโลก 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างไพศาลและรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ท าให้โลกถูกย่อส่วนลงเป็นเสมือน “หมู่บ้านโลก” ที่การไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประชากรเปรียบเสมือนพลเมืองโลก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้
ความส าคัญของพรมแดนระหว่างรัฐลดความส าคัญลง  ดังจะเห็นได้จากระบบเศรษฐกิจในโลกยุค
ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น น าไปสู่การส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิตระหว่างประเทศ  

จากการเปลี่ยนแปลงในประเทศและต่างประเทศข้างต้นส่งผลให้บริบททางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนที่และประชากรมากที่สุดใน
ประเทศ อีกทั้งยังมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านประสบกับความท้าทายในหลายด้าน อาทิ 
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การจัดการทรัพยากร การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ รวม
ไปถึง การสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  สร้างความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืนต่อท้องถิ่น  ภูมิภาคและประเทศโดยรวม  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เล็งเห็นความจ าเป็นเหล่านี้จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองเข้มแข็งและก าลังส าคัญท่ีเป็นฐานรากของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
และมีองค์ความรู้ในลักษณะเชื่อมโยงท้องถิ่นให้เข้ากับโลก หรือการผสมผสานความเป็นท้องถิ่นเข้ากับ
บริบทโลกได้อย่างกลมกลืนกัน (Glocalization) 

 
11.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และผลกระทบต่อการศึกษาและ

ตลาดแรงงาน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่เรียกว่าไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ท าให้ยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อ
ทั่วโลกมีจ านวนหลายล้านคน และมีแนวโน้มว่ายอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ผลกระทบของการแพร่ระบาดดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาในทุก
ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะด้านช่องทางและวิธีการเรียนรู้ (UNESCO, 2021; World Bank, 2020) 
นอกจากนี้สถานการณ์โรคระบาดยังกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อตลาดแรงงาน โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศไทย จะพบว่า การปรับตัวขององค์กรทางธุรกิจให้มี
ขนาดเล็กลง ท าให้นายจ้างมีแนวโน้มที่จะจ้างพนักงานใหม่ที่มีทักษะหลากหลาย และมีความคุ้มค่าและ
มีค่าต่อองค์กรมากขึ้น และมีความต้องการทักษะที่ตอบสนองต่อองค์กรในรูปแบบใหม่มากข้ึน         
(ธนิต โสรัตน,์ 2563) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
ข้างต้น ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของตลาดแรงงาน ท าให้เห็นถึง
เงื่อนไขและความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหรือออกแบบหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ใหม่ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องค านึงถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งในแง่ของการ
จัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในยุค New Normal  

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อค านึงถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึง

ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งมีลักษณะ    
ข้ามพรมแดน  เช่น  โควิด-19  (ตามข้อ 11)  รวมทั้งเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12  นโยบายประเทศไทย 4.0  และนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐาน ในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาบางวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  นอกจากนั้น ยังออกแบบให้หลักสูตรสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานการ
บริหารจัดการภาครัฐ การเติบโตของภาคประชาสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการเมืองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal  โดยวิทยาลัยการเมือง
การปกครองมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติที่
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทุกระดับในปัจจุบัน รวมถึงสร้างบัณฑิตท่ีมีส านึก
และทักษะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือรับใช้สังคมต่อไป   

 ด้วยเหตุผลข้างต้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  จึงได้
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ชื่อรายวิชา  โดยเพิ่มและตัดรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน  กลุ่มวิชาเอก  
(วิชาเอกบังคับ / วิชาเอกเลือก)  และหมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพให้กับบัณฑิตรัฐศาสตร์  สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน า
ของเอเชีย” โดยมีพันธกิจคือ การจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังก าหนดให้
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน" และมีปณิธานส าคัญคือ          
“เป็นสถาบันที่มุ่งม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสามารถพัฒนาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม”  

จากวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และปณิธานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  จึงวางกรอบการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้
ทางรัฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 
รวมถึงสร้างบัณฑิตท่ีมีส านึกและทักษะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือรับใช้สังคม 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต  จัดสอนโดยส านักศึกษาท่ัวไป 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่นิสิตจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 
สามารถมาเรียนได้   
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามลงทะเบียนเรียนได้ทุกรายวิชา  โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 13.3.1  แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  เพื่อท าหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพและการติดตามประเมินผล 
 13.3.2  มีผู้ประสานงานแต่ละวิชาเอก  เพื่อท าหน้าที่ประสานงานระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
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หมวดที่  2   
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา   
 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์  ทั้งในเชิงทฤษฎี
และการปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  และผลิตบัณฑิตที่มีส านึกความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและรับใช้สังคม 
 
 1.2  ความส าคัญ 
 จากการมุ่งตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งการตระหนักถึงสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานที่มุ่งหวังให้สถานศึกษาต้อง
ปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะภาษาและ Soft Skills (จิตรพงศ์ 
พุ่มสะอาด, 2563) ที่จ าเป็นต่อการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
อันรวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมไปถึงปัญญาขั้นสูงอีกด้วย (The McKinsey 
Global Institute, 2018) นอกจากนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวยังท าให้เห็นความจ าเป็นในการเสริม
ทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการท างานให้กับผู้เรียนเป็นประการส าคัญ (เสาวณี จันทะพงษ์  และกานต์ชนิต 
เลิศเพียรธรรม, 2563)    
 วิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงมุ่งปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  ให้มีความทันสมัยและยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อกรอบนโยบายข้างต้น และ
สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เป็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องการบริหารจัดการภายใน
สังคม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และความเข้าใจในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในลักษณะ
องค์รวมของประเทศไทยและลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น นักรัฐศาสตร์ที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครองมุ่งสร้างคือ นักรัฐศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์  ทั้งในเชิงทฤษฎี
และการปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการพัฒนาโจทย์วิจัย มีส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและรับใช้
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สังคม และมีทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะภาษาและ Soft Skills ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การท างาน 
การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาสังคม 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ      
และประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ตลอดจนระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรผ่านการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสิ้น  โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน  2562  ผลของการด าเนินการนี้น ามาสู่ข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  4 ประการคือ 
 ประการที่ 1  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ควรจะต้อง
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองผ่านการศึกษาวิชาแกนที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในบริบทของการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยและสังคมโลก 
 ประการที่  2  ในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) มีการปรับปรุงให้มีรายวิชาเอกบังคับโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และความ
ถนัดเฉพาะทางด้านการเมืองการปกครอง  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ   
 ประการที่  3  ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2564) มีการปรับปรุงรายวิชา โดยเน้นให้มีรายวิชาที่สะท้อนความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์มากข้ึน  และมุ่งสร้างบัณฑิตท่ีเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคม และมีจิตส านึก
พลเมือง รวมถึงเน้นความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติ 
 ประการที่  4  ในหมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอกของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ได้มีการจัดกลุ่มรายวิชาตามข้อเสนอของผู้ใช้บัณฑิตท่ีเสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน และเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 
     จากแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  
ทั้ง  4 ประการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงก าหนดให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  มีโครงสร้างจ านวน  135  หน่วยกิต ประกอบด้วย   

1) หมวดศึกษาทั่วไป  เลือกไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาแกน  มี  8  รายวิชา  จ านวน  24 หน่วยกิต   
3) หมวดวิชาเอกบังคับ   มี  14  รายวิชา   จ านวน  42 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาเอกเลือก  เลือกไม่น้อยกว่า  8  รายวิชา  จ านวน  24  หน่วยกิต 
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5) หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  เลือกไม่น้อยกว่า  3  รายวิชา  จ านวน  9  หนว่ยกิต 
6) หมวดเลือกเสรี  เลือกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 โดยสรุป การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการผลิตก าลังคนเพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคมของไทยและ
โลก ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า หลักสูตรมีผลการวิเคราะห์ SWOT ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์  SWOT  ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ที่มี
การจัดการเรียนการสอนทั้งสามวิชาเอก 
ประกอบด้วย วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาเอก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งเดียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
2. ตลอด 17 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 
และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถรับนิสิตเข้า
ศึกษาต่อเป็นไปตามแผนที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 
 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตอย่างต่อเนื่อง  
 
5.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคนิค และการใช้เทคโนโลยี

1. จ านวนหน่วยกิตและรายวิชาแกนมีจ านวนมาก
เกินไปเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีซึ่งก่อให้เกิดข้อจ ากัดแก่นิสิตในการ
พัฒนาตนเอง การแสวงหาประสบการณ์เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์ที่จัดให้ 
 
2. ขาดการจ าแนกรายวิชาที่เน้นการพัฒนาความรู้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิชาเอก   
 
3.รายวิชาขาดความหลากหลายและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวนโยบายแห่ง
รัฐและกรอบการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมไปถึง
รายวิชาที่ศึกษาตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในการจัดการ
ปัญหา และประเด็นร่วมสมัยที่มีความท้าทายจาก
การข้ามพรมแดนยังมีไม่เพียงพอ  
 
4. ขาดรายวิชาทางด้านรัฐบาลดิจิทัลซึ่งศึกษาและ
ออกแบบการบริการที่ใช้นวัตกรรมในการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. ขาดรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทักษะวิชาชีพและ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เพ่ือการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 
6. นิสิตที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ยังขาดความพร้อม
ด้านทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง
ขาดทักษะในการอภิปราย การวิเคราะห์ และการ
ค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ทักษะจ าเป็นส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
ส่งผลให้มีการพ้นสภาพนิสิตกรณีผลการเรียนต่ า
กว่าระเบียบที่ก าหนด 
 
7. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตมีทั้งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะรายวิชา คณาจารย์และจ านวนนิสิต 
โดยนิสิตส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์และทักษะใน
การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ส่งผลให้
การก ากับดูแลในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ไม่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ   

1 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ  
การแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติสามารถดึงดูด 
ความสนใจของผู้ที่ก าลังตัดสินใจเลือกสถานศึกษา    
โดยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือ  
“มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” และ ปณิธาน
ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ      
“เป็นสถาบันที่มุ่งม่ันในการสั่งสมแสวงหาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
(Covid-19) ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะด้านช่องทางและ
วิธีการเรียนรู้ 
 
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ท าให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มี
ทักษะทางภาษา และทักษะใหม่ ๆ เช่น ทักษะทาง
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความ
งอกงามทางสติปัญญาสามารถพัฒนาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม” 
2.เมื่อพิจารณาปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งแม้มีแนวโน้มลดลงตามภาพรวมของประเทศ 
แต่มีประชากรช่วงอายุ 15-19 ปีและ 20-24 ปี 
ยังคงมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2563) 2) ปัจจัยด้านความต้องการใน
การเลือกสถานศึกษาซึ่งจากการศึกษาของมูลนิธิ
เอเชีย (2562) พบว่า นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือก
สถานศึกษาและหางานท าเมื่อเรียนจบในภูมิล าเนา
ของตัวเอง และ 3) ปัจจัยด้านค่านิยมในการเรียน
ต่อในระดับปริญญาตรียังมีความส าคัญใน
สังคมไทย ทั้งสามปัจจัยชี้ให้เห็นว่าจ านวนผู้เรียน
และความต้องการในการศึกษาระดับปริญญาตรี
ยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
จึงไดพั้ฒนาหลักสูตร เพ่ือดึงดูดผู้เรียน โดยมี
จุดเน้นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองเข้มแข็ง
และก าลังส าคัญท่ีเป็นฐานรากของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ และมีองค์ความรู้ในลักษณะ
เชื่อมโยงท้องถิ่นให้เข้ากับโลก หรือการผสมผสาน
ความเป็นท้องถิ่นเข้ากับบริบทโลกได้อย่าง
กลมกลืนกัน (Glocalization) 

ดิจิทัล และ Soft Skills  
 
3. โครงสร้างประชากรวัยเด็กของประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลง ส่งผลต่อจ านวนของนิสิตที่จะเข้า
ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในระยะยาว  
 
 
 
 
 

 
 ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) ในครั้งนี้ 
จึงมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย และมีส านึก
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือรับใช้สังคม รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในการท างานและโลก
ในยุค New Normal ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตาราง 2  การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 

เป็นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

มีจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 
2559) จ านวน 141 หน่วยกิต 
ส่งผลให้นิสิตมีเวลาจ ากัดในการ
พัฒนาตนเองนอก ห้องเรียนซึ่งไม่
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ทีม่ีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้
นอกหลักสูตร  

สนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน
และการท ากิจกรรมในชุมชน  

- ลดจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(ปรับปรุงพ.ศ. 2564) เป็น 
135 หน่วยกิต 

- เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
จัดนอกห้องเรียนและส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

 

มีรายวิชาแกนจ านวนมากเกินไป

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ลดจ านวนวิชาแกนจากหลักสูตร

เดิม 36 หน่วยกิตเหลือ 24 หน่วย

กิตเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ทาง

รัฐศาสตร์ของนิสิตและเน้นย้ า

บริบทของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในหลักสูตร 

 

ก าหนดรายวิชาแกนจ านวน  8  

รายวิชา ได้แก่   

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์

เบื้องต้น 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น 

1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 

1300 201 การเมืองการปกครอง

ไทย 

1300 202 ปรัชญาการเมือง 

1300 203 การเมืองและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน 

1300 204 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

ไม่มีการจ าแนกรายวิชาที่เน้นการ

ค้นคว้าเฉพาะทางการเมืองการ

ปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

ให้นิสิตแต่ละสาขาวิชาเอกเลือกลง

วิชาการค้นคว้าเฉพาะทางด้วย

ตนเองตามวิชาเอก 

 

 

ย้ายรายวิชาแกน 1300 302 

สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทาง

รัฐศาสตร์ในหลักสูตรฯ เดิมมา

สร้างใหม่เป็นรายวิชาในวิชาเอก

บังคับจ านวน 3 วิชา ได้แก่ 

1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะ

เรื่องทางการเมืองการปกครอง 

1302 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะ

เรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะ

เรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ไม่มีรายวิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม

การใช้ภาษาเพ่ือการศึกษาเฉพาะ

ทางด้านการเมืองการปกครอง,           

รัฐประศาสนศาสตร์ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

ให้นิสิตแต่ละสาขาวิชาเอกลงเรียน

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางตาม

วิชาเอก 

 

ย้ายรายวิชาแกน 1300 301 

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ใน

หลักสูตรฯ เดิมมาสร้างใหม่เป็น

รายวิชาในวิชาเอกบังคับจ านวน 3 

วิชา ได้แก่ 

1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับ

การเมืองการปกครอง 

1302 206 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

1303 206 ภาษาอังกฤษใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

การสร้างพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีรายวิชา

ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎี

และการปฏิบัติในประเด็นเกี่ยวกับ

ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และ

ระบอบประชาธิปไตย 

มีการย้ายวิชาแกนจากหลักสูตร

เดิมมาเป็นวิชาเอกบังคับของ

วิชาเอกการเมืองการปกครองและ

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

 

ย้ายรายวิชาแกนในหลักสูตรฯ เดิม

จ านวน 1 วิชามาเป็นวิชาเอกบังคับ

ของวิชาเอกการเมืองการปกครอง 

ได้แก่ 

1301 201 การเมืองเรื่องความ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  

และปรับปรุงรายวิชาของกลุ่ม

วิชาเอกบังคับเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย 1 รายวิชา ได้แก่  

1301 304 ประชาธิปไตยในโลก

ปัจจุบัน 

ขาดความหลากหลายของรายวิชา

ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

แนวนโยบายแห่งรัฐและกรอบการ

พัฒนาระหว่างประเทศ  

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และผลกระทบของการพัฒนา

เกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและมี

ลักษณะข้ามชาติมากขึ้น ซึ่ง

เกี่ยวพันกับตัวแสดงทั้งในระดับรัฐ 

และเหนือรัฐ จึงมีความจ าเป็นต้อง

ได้รับความสนใจอย่างเร่งด่วน อีก

ทั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ที่

มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ดังนั้น ทาง

หลักสูตรฯ จึงมีการเพ่ิมรายวิชา

เหล่านี้  

 

 

เพ่ิมรายวิชาเอกเลือกของวิชาเอก

การเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการ

พัฒนา ได้แก่ 

1301 409 การเมืองเรื่องผู้อพยพ

และการย้ายถิ่นฐาน 

1301 414 นโยบายสาธารณะกับ

การเลือกปฏิบัติทางสังคม 

1301 434 กฎหมายที่ดินและการ

จัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน 
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

ไม่มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตให้มี

ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) ไปสู่สังคมที่เป็น

ธรรม 

 

มีการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎี

เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันเพื่อ

สร้างประสบการณ์และเพ่ิมองค์

ความรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีการเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปฏิบัติการทาง

สังคมมาเป็นวิทยากรและ/หรือผู้

ร่วมสอนในบางรายวิชาด้วย 

เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตไม่ใช่แค่

ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าแต่ยัง

ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคม

ที่เป็นธรรม ในฐานะพลเมืองไทย

และพลเมืองโลกที่มีความใส่ใจต่อ

สังคมโดยรวม วิชาเอกการเมือง

การปกครองจึงเพ่ิมรายวิชาเอก

เลือก ได้แก่ 

1301 413 ประชาสังคมใน

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม 

1301 415 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน

ด้านสิทธิมนุษยชน 

1301 437 ความเหลื่อมล้ าและ

การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   

ไม่มีรายวิชาทางด้านรัฐบาลดิจิทัล 

เพ่ือศึกษาและออกแบบการบริการ

ที่ใช้นวัตกรรมไปสู่ประชาชนอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

มีการบูรณาการองค์ความรู้โดยใช้

กรณีศึกษาจากประเทศคัดสรรและ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์การ

ซึ่งใช้การจัดการฐานข้อมูลขนาด

ใหญ ่

สร้างรายวิชาเอกบังคับใหม่ส าหรับ

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่   

1302 302 การเปลี่ยนผ่านทาง

ดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ  

ไม่มีรายวิชาทางด้านรับมือและการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงในความ

เป็นพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ 

-มีการน าประเด็นสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตมาให้

ความรู้ เช่น Disruption, 

สร้างรายวิชาเอกเลือกใหม่ส าหรับ

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 

1302 427 การจัดการการ
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

Cryptocurrency, Covid-19 มา

เพ่ิมในรายวิชาดังกล่าว 

-มีการน าหลักจิตวิทยาและแนว

ทางการให้ค าปรึกษามาใช้จัดการ

เปลี่ยนแปลงในองค์การเพ่ือพัฒนา

ขีดความสามารถขององค์การให้

สูงขึ้น 

เปลี่ยนแปลง 

1302 404 การจัดการเชิงกล

ยุทธ์ในภาครัฐ 

1302 423 การประยุกต์เศรษฐ

มิติส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะ  

1302 425 การบริหาร

งบประมาณและการเงินสาธารณะ 

1302 428 ปรัชญาและแนวคิด

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และชุมชน 

ขาดรายวิชาเอกบังคับทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ให้

ความส าคัญกับบทบาทของตัว

แสดงที่ไม่ใช่รัฐในการจัดการกับ

ประเดน็ปัญหาและ ความท้าทาย

ข้ามพรมแดน 

ออกแบบรายวิชาใหม่ เพ่ือเปิด

โอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

บทบาทของภาคประชาสังคม

ระหว่างประเทศและการจัดการกับ

ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เพ่ิมวิชา 1303 402 ประชาสังคม

ในการเมืองโลก ในกลุ่มวิชาเอก

บังคับของวิชาเอกความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ  

 

มีข้อจ ากัดด้านค าอธิบายรายวิชา

ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่ไม่ครอบคลุมประเด็นร่วมสมัย

และการเปลี่ยนแปลงจากการ

ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น โค

วิด-19 

 

พัฒนาค าอธิบายรายวิชา และ

เนื้อหาการเรียนการสอนใน 

รายวิชาทางความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศให้สอดคล้องกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 1303 

403 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 

และ 1303 419 สัมมนาประเด็น

ปัญหาข้ามพรมแดน 
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

มีจ านวนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

ที ่3 ในวิชาเอกความสัมพันธ์

ระหว่าง ประเทศให้นิสิตเลือก

จ านวนสี่ภาษา และนิสิตบางส่วน

เลือกเรียนภาษา เบื้องต้นมากกว่า 

1 ภาษาเพ่ือให้ครบตามจ านวน

หน่วยกิตท่ีก าหนดส่งผลให้นิสิตได้

ความรู้ภาษาท่ี 3 เพียงระดับ

เบื้องต้นและไม่สามารถสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทบต่อ

การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามที่ต้องการเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งเอเชีย  

ให้นิสิตเลือกเรียนภาษาจีนใน 

ฐานะวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่ง

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ระบบระหว่างประเทศท่ีภาษาจีน

ก าลังมีความส าคัญสูงขึ้นหรือเลือก

เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นในฐานะ

ภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันในระดับ

โลก 

ก าหนดวิชาเอกเลือก

ภาษาต่างประเทศให้นิสิตเลือก

เรียนเพียงหนึ่งภาษาจากสองภาษา 

จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

1303 501 ภาษาอังกฤษ 1 

1303 502 ภาษาอังกฤษ 2 

1303 503 ภาษาจีน 1 

1303 504 ภาษาจีน 2 

 

ไม่มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ

และการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้

บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ

ความต้องการตลาดแรงงานในการ

สอบแข่งขันเข้ารับราชการ

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น รวมถึงตลาดแรงงาน

ภาคเอกชน 

 

 

 

มีการเพ่ิมกลุ่มรายวิชาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

สร้างหมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก 

จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มการเสริมความรู้ด้าน

กฎหมายและการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเข้ารับราชการ  

2) กลุ่มการเสริมความรู้ด้าน

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

3) กลุ่มการเสริมทักษะด้าน

การท างาน 
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หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2559) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

มีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนการ

สอนในยุค New Normal ซึ่งส่งผล

ต่อกระบวนการเรียนรู้  

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มี

ทักษะการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลาย  เช่น การ

สอนออนไลน์ ห้องเรียนเสมือนจริง 

- จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ยุค New Normal 

- อบรมทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายมากขึ้น
ให้แก่คณาจารย์และนิสิต 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ที่มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
1. มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์  ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  
และระดับโลก  

2. มีส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและรับใช้สังคม 
 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. มีการน าปรากฏการณ์
ทางการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาศึกษาและ 
วิเคราะห์ในรายวิชาต่างๆ 

1. อาจารย์ผู้สอนระบุใน
แผนการเรียน  ตาม มคอ. 3 
และ มคอ. 5   
 

2. มีการปรับเนื้อหาในบาง
รายวิชาให้มีความทันสมัยมาก
ขึ้นทั้งการปรับในระดับ
ค าอธิบายรายวิชาและในระดับ
ของเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

2. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัยในแต่ละภาคการศึกษา 
ตาม มคอ.3  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. ส ารวจความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้าย หรือ บัณฑิต 
ที่มีต่อหลักสูตร เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรรวมทั้งเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งต่อไปด้วย 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิต หรือนิสิตชั้นปี
สุดท้าย  ต่อหลักสูตร 

แผนการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รวมทั้งทักษะการ
จัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  
5 ด้าน 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งทักษะ
การจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 

1. มีการจัดโครงการที่เพ่ิมพูน
ทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รวมทั้งทักษะการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้  อย่างน้อยปี
การศึกษาละ  1  ครั้ง 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต 

2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนิสิตต่อระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
วิทยาลัยฯ 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ 
และการวิจัย 

3. มีรายวิชาที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ 
และการวิจัย 

แผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิต
มีความพร้อมที่จะประกอบ
อาชีพ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
ให้นิสิตฝึกทักษะและความ
ช านาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

มีรายวิชาที่เน้นให้นิสิตฝึกทักษะ
และความช านาญในวิชาชีพ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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หมวดที่   3 
ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

      ระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด  1 ข้อ  7-9 คือ ระบบทวิภาค  1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2 ภาค

การศึกษาปกติ  โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัด

การศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) โดยก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียง

กันได้กับการศึกษาภาคปกติ  (เอกสารแนบ ค) 

 1.2   การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) 

  ไมม่ีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)  ทั้งนีใ้ห้อยู่ในการพิจารณา

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  โดยให้เป็นไปตามปฏิทิน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.  2563 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคต้น   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 

  2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  -ไม่มี- 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  
  -ไม่มี- 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  
     จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศกึษาระหว่างปีการศึกษา  2564 – 2568  มีดังนี้ 
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
     1 หมายถึง วิชาเอกการเมืองการปกครอง   
     2 หมายถึง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์    
     3 หมายถึง วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ระบบปกติ  
 

ชั้นปีที ่

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

วิชาเอก วิชาเอก วิชาเอก วิชาเอก วิชาเอก 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 400 400 100 400 400 100 400 400 100 400 400 100 400 400 100 
2    400 400 100 400 400 100 400 400 100 400 400 100 
3       400 400 100 400 400 100 400 400 100 
4          400 400 100 400 400 100 

รวม 400 400 100 800 800 200 1,200 1,200 300 1,600 1,600 400 1,600 1,600 400 
รวมท้ังสิ้น 900 1,800 2,700 3,600 3,600 
จ านวนที่
คาดว่าจะ
ส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 900 900 
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    2.6  งบประมาณตามแผน* 
การประมาณรายรับ-รายจ่าย  และจุดคุ้มทุน 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
ระบบปกติ 

ชั้น
ปี 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 ปีการศึกษา  2566 ปีการศึกษา  2567 ปีการศึกษา  2568 
จ านวนนิสิต ค่าลงทะเบียน 

เหมาจ่าย/คน/ปี 
รวม จ านวนนิสิต ค่าลงทะเบียน 

เหมาจ่าย/คน/ปี 
รวม จ านวนนิสิต ค่าลงทะเบียน 

เหมาจ่าย/คน/ปี 
รวม จ านวนนิสิต ค่าลงทะเบียน 

เหมาจ่าย/คน/ปี 
รวม จ านวนนิสิต ค่าลงทะเบียน 

เหมาจ่าย/คน/ปี 
รวม 

1 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 

2    900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 

3       900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 

4          900 26,000 23,400,400 900 26,000 23,400,400 

รวม 900 26,000 23,400,400 1,800 52,000 46,800,800 2,700 78,000 70,201,200 3,600 104,000 93,601,600 3,600 104,000 93,601,600 

 
*ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัมหาสารคามว่าดว้ยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี 
 
 

  1)  จ านวนหน่วยกิตหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 
 วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

ปีที่ 1 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
ปีที่ 2 39  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
ปีที่ 3 39  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
ปีที่ 4 21  หน่วยกิต 27  หน่วยกิต 27  หน่วยกิต 

     2)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท 
     3)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนิสติ/คน/ปี  เท่ากับ  26,000  บาท 

    4)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนิสิตตลอดหลักสูตร / คน  เท่ากับ  104,000  บาท  
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การประมาณรายรับ – รายจ่าย  และจุดคุ้มทุน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

ระบบปกติ 
ปีการศึกษา จ านวนนิสิต ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิตที่จุดคุ้มทุน ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย ต่อปี 

รายรับทั้งหมด รายรับต่อหัวนิสิต รายจ่ายทั้งหมด รายจ่ายต่อหัวนิสิต จ านวนเงิน % 
2564 900 23,400,000 26,000 18,135,000 20,150 698 5,265,000 23 
2565 1,800 46,800,000 26,000 36,270,000 20,150 1,395 10,530,000 23 

2566 2,700 70,200,000 26,000 54,405,000 20,150 2,093 15,795,000 23 

2567 3,600 93,600,000 26,000 72,540,000 20,150 2,790 21,060,000 23 

2568 3,600 93,600,000 26,000 72,540,000 20,150 2,790 21,060,000 23 

รวม - 327,600,000 - 253,890,000 - - 73,710,000 23 

 
     1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท 
     2)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนิสติ/คน/ปี  เท่ากับ  26,000  บาท 

    3)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนิสิตตลอดหลักสูตร / คน  เท่ากับ  104,000  บาท  
     4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  เฉลี่ยส าหรับนิสิต/คน/ปี  20,150 บาท    
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก  (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2557 (รายละเอียดในเอกสารแนบ  ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 3.1.2.1  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการปี 2558 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ไม่น้อยกว่า) 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า) 

- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาเอก 
    - วิชาเอกบังคับ 
    - วิชาเอกเลือก 

72 
- 
 

30 
- 

90 
24 
 

42 
24 

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  
(ไม่น้อยกว่า) 

- 
9 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า) 6 6 
รวม  ไม่น้อยกว่า 120 135 
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3.1.2.2  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการปี 2558 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ไม่น้อยกว่า) 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า) 

- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาเอก 
    - วิชาเอกบังคับ 
    - วิชาเอกเลือก 

72 
- 
 

30 
- 

90 
24 
 

42 
24 

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  
(ไม่น้อยกว่า) 

- 
9 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า) 6 6 
รวม  ไม่น้อยกว่า 120 135 

 

3.1.2.3  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการปี 2558 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า) 30 30 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า) 

- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาเอก    
    - วิชาเอกบังคับ 
    - วิชาเอกเลือก 
    - วิชาภาษาตา่งประเทศที่สอง 

72 
- 
 

30 
- 
- 

90 
24  
 

42 
18 
  6   

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/ 
 (ไม่น้อยกว่า) 

-  9 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 135 
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3.1.3 รายวิชา     

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  (รายละเอียดตามหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2558)  (รายละเอียดในเอกสารแนบ  ข)  

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
  3.1.3.2.1  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต  
1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 
1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 
1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   Introduction to International Relations 
1300 104 กฎหมายเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Law 
1300 201 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
1300 202 ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 

Political Philosophy 
1300 203 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน    3(3-0-6) 

Politics and Political Changes in Isan 
1300 204 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                          3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 
 
  3.1.3.2.2  กลุ่มวิชาเอก   
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 1.  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 

Politics of Justice and Human Rights 
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง     3(3-0-6) 
  Constitutional Principles and Political Institutions 
1301 203 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค     3(3-0-6) 
  Local and Provincial Politics and Government 
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1301 204 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
Approaches to Political Science 

1301 205 การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
Comparative Politics 

1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง     3(3-0-6) 
  English for Politics and Government 
1301 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการเมืองการปกครอง    3(3-0-6) 

Research Methodology for Politics and Government 
1301 302 ทฤษฎีสังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
  Social and Political Theory 
1301 303 ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
  Democracies in Contemporary World 
1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง     3(3-0-6) 
  Selected Reading in Politics and Government 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง   3(3-0-6) 
  Seminar on Specific Issues in Politics and Government 
1301 306  การเมืองเรื่องการพัฒนา       3(3-0-6) 

 Politics of Development  
1301 307 สันติศึกษา        3(3-0-6) 
  Peace Studies 
1301 308 รัฐและสังคม        3(3-0-6) 

State and Society 
 
 2. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
1301 401 เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง      3(3-0-6) 
  Gender, Sexualities, and Politics 
1301 402 ทหารกับสังคม        3(3-0-6) 
   Military and Society 
1301 403 การเมืองของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 

Party Politics and Elections 
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1301 404 ประวัติความคิดทางการเมือง      3(3-0-6) 
History of Political Thoughts 

1301 405 ศาสนากับการเมือง       3(3-0-6) 
Religions and Politics 

1301 406 วรรณกรรมกับการเมือง       3(3-0-6) 
Literature and Politics 

1301 407 ความคิดทางการเมืองไทย       3(3-0-6) 
Thai Political Thoughts 

1301 408 ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง      3(3-0-6) 
Elite and Political Leaders 

1301 409 การเมืองเรื่องผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน     3(3-0-6) 
Politics of Migrants and Migration 

1301 410 การสื่อสารทางการเมือง       3(3-0-6) 
  Political Communication 
1301 411 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ    3(3-0-6) 
  Politics of Major Powers  
1301 412 ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองเอเชีย      3(3-0-6) 
  Contemporary Issues in Asian Politics 
1301 413 ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(3-0-6) 
  Civil Society in Political, Economic and Social Development 
1301 414 นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม    3(3-0-6) 
  Public Policy and Social Discrimination 
1301 415 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน     3(3-0-6) 
  Seminar on Current Issues in Human Rights 
1301 416 การเมืองเรื่องที่ดิน       3(3-0-6) 

Politics of Land  
1301 417 การเมืองนครและนโยบายเมือง       3(3-0-6) 
  Urban Politics and Policy 
1301 418 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Concepts and Theories of Decentralization and Local Government 
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1301 419 การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน      3(3-0-6) 
Politics and Local Government in Isan  

1301 420 การเมืองกับระบบราชการ       3(3-0-6) 
Politics and Bureaucracy 

1301 421 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกคุ้มครองทางด้าน  3(3-0-6) 
สิทธิมนุษยชน 
International Human Rights Standards and Human Rights  
Protection Mechanism 

1301 422 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์     3(3-0-6) 
Human Rights and Development and Globalization 

1301 423 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
Environmental Politics 

1301 424 การเมืองกับธุรกิจ       3(3-0-6) 
Politics and Business 

1301 425 เศรษฐศาสตร์การเมือง        3(3-0-6) 
Political Economy 

1301 426 ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์      3(3-0-6) 
   Marxist Political Theory 
1301 427 กฎหมายมหาชน        3(3-0-6) 

Public Law 
1301 428 กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 

Administrative Law 
1301 429 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6) 

Constitutionalism and State Accountability 
1301 430 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
  Seminar on Contemporary Issues in Thai Politics and Government 
1301 431 สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน        3(3-0-6) 
  Seminar on Social Movements in Isan  
1301 432 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   3(3-0-6) 
  Seminar on Nationalism and Political Changes  
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1301 433 สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน   3(3-0-6) 
  Seminar on Corruption and Anti-Corruption  
1301 434 กฎหมายที่ดินและการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน    3(3-0-6) 

Land Laws and Land Conflict Resolution 
1301 435 กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

Environmental Law  
1301 436 กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 

Laws for Administration in Public Sector 
1301 437 ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม    3(3-0-6) 

Inequality and Social Justice 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ไม่ซ้ ากันนอกวิชาเอกการเมืองการปกครองของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต  หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป)  จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 

1302 201 ทฤษฎีองค์การ        3(3-0-6) 
  Organization Theory 
1302 202 ระบบบริหารราชการไทย       3(3-0-6) 
  Thai Administrative System  
1302 203 การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Politics Administration 
1302 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน      3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 
1302 205 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร      3(3-0-6) 
  Organization Behavior and Administration 
1302 206 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  English for Public Administration 
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1302 207 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
  Research Methodology for Public Administration 
1302 208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
1302 209 การบริหารการพัฒนา       3(3-0-6) 
  Development Administration 
1302 210 การบริหารการคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Fiscal Administration 
1302 301 บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  Selected Reading in Public Administration 
1302 302 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 

Digital Transformation in Public Administration 
1302 303 การบริหารจัดการภาคสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Governance 
1302 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 

Seminar on Specific Issues in Public Administration 
 

 2. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
1302 401 การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  Project Management 
1302 402 การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง    3(3-0-6) 
  Quality Administration and Risk Management 
1302 403 การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน      3(3-0-6) 
  Disaster and Emergency Management 
1302 404 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Strategic Management in Public Sectors 
1302 405 การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  Organization Development and Learning Organization 
1302 406 จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Ethics for Public Sectors Administration 
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1302 407 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Innovation Management 
1302 408 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Tourism Management 
1302 409 การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Recruitment, Selection, and Human Resources Development  
  in Public Sector 
1302 410 การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Classification of Position and Compensation Administration in 
  Public Sector 
1302 411 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
  Performance Appraisal for Human Resource  Administration in  

Public Sector 
1302 412 กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Labor Law and Employee Relation 
1302 413 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Personnel Administration 
1302 414 การบริหารภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Taxation Administration 
1302 415 การคลังท้องถิ่น        3(3-0-6) 
  Local Finance  
1302 416 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
  Criminology and Penology 
1302 417 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environmental Management in  

Local Sectors  
1302 418 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Seminar on Public Policy Problems 
1302 419 สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Seminar on Problems in Public Sectors Administration 
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1302 420 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Seminar on Problems in Local Administration 
1302 421 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Seminar on  Issues of Human Resources Management in  

Public Sectors 
1302 422 กระบวนการนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Policy Process 
1302 423 การประยุกต์เศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 

Applied Econometrics for Public Policy Analysis 
1302 424 การวางแผนและนโยบายการขนส่ง      3(3-0-6) 

Transportation Planning and Policy 
1302 425 การบริหารงบประมาณและการเงินสาธารณะ     3(3-0-6) 
  Public Budgetary and Financial Management 
1302 426 การผังเมืองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 

Urban Planning for Public Administration 
1302 427 การจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 

Change Management 
1302 428 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   3(3-0-6) 

Philosophy and Concepts of Human and Community  
Resource Development 

 
3.  หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

เลือกวิชาในกลุ่มการเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ

ราชการ กลุ่มการเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง หรือกลุ่มการเสริมทักษะด้านการ

ท างาน ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต ดังนี้ 

3.1 การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับราชการ  

1311 101 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการพลเรือน    3(3-0-6) 
Knowledge and Proficiency for Government Officials  

1311 102 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
Knowledge and Proficiency for Local Government Officials 
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1311 103 ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี      3(3-0-6) 
Knowledge and Characteristics of Good Government Officials  

1311 104 ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน     3(3-0-6) 
English for Government Officials  

1311 105 การปกครองท้องที่       3(3-0-6) 
Provincial Affairs  

1311 106 กฎหมายอาญา        3(3-0-6) 
Criminal Law 

1311 107 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       3(3-0-6) 
Criminal Procedure Law 

1311 108 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
Evidence Law 
 

3.2 การเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

1311 201 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of the United States 

1311 202 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Asia 

1311 203 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา    3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Latin America 

1311 204 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society in Europe 

1311 205 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย      3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Thailand 

1311 206 อาเซียนในการเมืองโลก        3(3-0-6) 
ASEAN in World Politics 
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3.3 การเสริมทักษะด้านการท างาน 

1311 301 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
Practicum in Political Science 

1311 302 บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
Personality, Manners and Presentation Skills in Public Sphere 

1311 303 การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน     3(3-0-6) 
Office Management in Public and Private Sectors 

1311 304 จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน    3(3-0-6) 
Service Psychology for Public and Private Sectors 

1311 305 การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร      3(3-0-6) 
Critical Thinking in Management 

1311 306 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น     3(3-0-6) 
Local Wisdom and Local Administration 

1311 307 การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน      3(3-0-6) 
Strategic Planning for Global Disruption 
 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1. วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 

1303 201 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
History of International Relations 

1303 202 กฎหมายระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  International Law 
1303 203 แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Approaches to International Relations 
1303 204 มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

Great Powers and International Politics 
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1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
Research Methodology for International Relations 

1303 206 ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
English for International Relations  

1303 301 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Selected Reading in International Relations 
1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย      3(3-0-6) 
  Thai Foreign Relations  
1303 303 องค์การระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  International Organization 
1303 304 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
  Foreign Relations of Southeast Asia  
1303 305 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Political Economy 
1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

Seminar on Specific Issues in International Relations 
1303 401 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

The Greater Mekong Subregion in International Relations 
1303 402 ประชาสังคมในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

Civil Society in World Politics 
 
 2. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต   
1303 403 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก      3(3-0-6) 
  Globalization and World Politics  
1303 404 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International Strategy and Security 
1303 405 วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสารระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Transnational Culture and International Communication 
1303 406 เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน         3(3-0-6) 

Contemporary Global Economy 
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1303 407 การพัฒนาระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Development 
1303 408 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Human Rights in International Relations 
1303 409 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

Foreign Relations of the United States 
1303 410 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน      3(3-0-6) 

Foreign Relations of China 
1303 411 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 

Foreign Relations of the East Asia 
1303 412 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหภาพยุโรป     3(3-0-6) 

Foreign Relations of the European Union 
1303 413 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช  3(3-0-6) 

Foreign Relations of Russia and CIS Countries 
1303 414 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของลาตินอเมริกา     3(3-0-6) 

Foreign Relations of Latin America 
1303 415 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของตะวันออกกลาง    3(3-0-6) 

Foreign Relations of the Middle East 
1303 416 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียใต้     3(3-0-6) 

Foreign Relations of South Asia 
1303 417 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Foreign Relations towards Neighboring Countries 
1303 418 สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค    3(3-0-6) 
  Seminar on Regional Cooperation and Integration 
1303 419 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน     3(3-0-6) 
  Seminar on Transborder Issues 
1303 420 สัมมนาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Seminar on International Environmental Politics 
1303 421 สัมมนาการทูตสาธารณะ       3(3-0-6) 

Seminar on Public Diplomacy 
1303 422 สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
  Seminar on International Conflict and Resolution 
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 2.2 วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
 เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ดังต่อไปนี้  โดยต้องเลือก
ศึกษาภาษาเดียวกันอย่างต่อเนื่องให้ครบ 6 หน่วยกิต 
1303 501 ภาษาอังกฤษ 1        3(1-2-3) 
  English 1 
1303 502 ภาษาอังกฤษ 2        3(1-2-3) 
  English 2  
1303 503 ภาษาจีน 1         3(1-2-3) 
  Chinese 1 
1303 504 ภาษาจีน 2        3(1-2-3) 

Chinese 2 
 

 

3.  หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
เลือกวิชาในกลุ่มการเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ

ราชการ กลุ่มการเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง หรือกลุ่มการเสริมทักษะด้านการ

ท างาน ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต ดังนี้ 

3.1 การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับราชการ  

1311 101 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการพลเรือน    3(3-0-6) 
Knowledge and Proficiency for Government Officials  

1311 102 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
Knowledge and Proficiency for Local Government Officials 

1311 103 ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี      3(3-0-6) 
Knowledge and Characteristics of Good Government Officials  

1311 104 ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน     3(3-0-6) 
English for Government Officials  

1311 105 การปกครองท้องที่       3(3-0-6) 
Provincial Affairs  

1311 106 กฎหมายอาญา        3(3-0-6) 
Criminal Law 

1311 107 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       3(3-0-6) 
Criminal Procedure Law 

../../../../../../../งานตุ๋ย/Tuy-ข้อมูลเครื่องเดิม/My%20Documents/หลักสูตร/หลักสูตร%20%20ป.ตรี/ร.บ.%20ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/program_info_2.asp%3fcourseid=956
../../../../../../../งานตุ๋ย/Tuy-ข้อมูลเครื่องเดิม/My%20Documents/หลักสูตร/หลักสูตร%20%20ป.ตรี/ร.บ.%20ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/program_info_2.asp%3fcourseid=5742
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1311 108 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
Evidence Law 
 

3.2 การเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

1311 201 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of the United States 

1311 202 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Asia 

1311 203 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา    3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Latin America 

1311 204 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society in Europe 

1311 205 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย      3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Thailand 

1311 206 อาเซียนในการเมืองโลก        3(3-0-6) 
ASEAN in World Politics 
 

3.3 การเสริมทักษะด้านการท างาน 

1311 301 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
Practicum in Political Science 

1311 302 บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
Personality, Manners and Presentation Skills in Public Sphere 

1311 303 การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน     3(3-0-6) 
Office Management in Public and Private Sectors 

1311 304 จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน    3(3-0-6) 
Service Psychology for Public and Private Sectors 

1311 305 การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร      3(3-0-6) 
Critical Thinking in Management 
 

1311 306 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น     3(3-0-6) 
Local Wisdom and Local Administration 
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1311 307 การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน      3(3-0-6) 
Strategic Planning for Global Disruption 
 

  4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564) 
3.1.4.1  แผนการศึกษาวิชาเอกการเมืองการปกครอง 

 

ปีท่ี  1  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

0041 001 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

2(1-2-3) 

0041 002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
Digital Literacy and Life for Transformation 

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

0041 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                              
Communicative English 

2(1-2-3) 

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ                                                        
Design Thinking  

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6 

1300 201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Governments 

3(3-0-6) 

1300 202 ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

3(3-0-6) 

1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and Human Rights 

3(3-0-6) 

1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional Principles and Political 
Institutions 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1300 203 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน 
Politics and Political Changes in Isan  

3(3-0-6) 

1300 204 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

1301 203 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค 
Local and Provincial Politics and Government 

3(3-0-6) 

1301 204 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
Approaches to Political Science 

3(3-0-6) 

1301 205 การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

3(3-0-6) 

1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
English for Politics and Government 

3(3-0-6) 

1301 xxx วิชาเอกเลือก 3 
รวม  ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1301 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการเมืองการปกครอง 
Research Methodology for Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

1301 302 ทฤษฎีสังคมและการเมือง 
Social and Political Theory 

3(3-0-6) 

1301 303 ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน 
Democracies in Contemporary World 

3(3-0-6) 

1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
Selected Reading in Politics and Government 

3(3-0-6) 

1301 xxx วิชาเอกเลือก 3 

xxxx xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก 3 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  3  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
Seminar on Specific Issues in Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

1301 306 การเมืองเรื่องการพัฒนา 
Politics of Development 

3(3-0-6) 

1301 307 สันติศึกษา 
Peace Studies 

3(3-0-6) 

1301 xxx วิชาเอกเลือก 6 
xxxx xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก  3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1301 308 รัฐและสังคม 
State, Society 

3(3-0-6) 

1301 xxx วิชาเอกเลือก 6 
xxxx xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก  3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี  4  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1301 xxx วิชาเอกเลือก 6 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แผนการศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ปีท่ี  1  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

0041 001 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

2(1-2-3) 

0041 002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
Digital Literacy and Life for Transformation 

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  1  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 
0041 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                              

Communicative English 
2(1-2-3) 

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ                                                        
Design Thinking  

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6 

1300 201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Governments 

3(3-0-6) 

1300 202 ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

3(3-0-6) 

1302 201 ทฤษฎีองค์การ   
Organization Theory 

3(3-0-6) 

1302 202 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administrative System 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1300 203 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน 
Politics and Political Changes in Isan  

3(3-0-6) 

1300 204 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

1302 203 การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น   
Local Politics Administration 

3(3-0-6) 

1302 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning 

3(3-0-6) 

1302 205 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
Organization Behavior and Administration 

3(3-0-6) 

1302 xxx วิชาเอกเลือก 3 
รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1302 206 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

English for Public Administration 
3(3-0-6) 

1302 207 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology for Public Administration 

3(3-0-6) 

1302 208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

1302 209 การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

3(3-0-6) 

1302 210 การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Finance Administration 

3(3-0-6) 

1302 xxx วิชาเอกเลือก 3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1302 301 บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Reading in Public Administration 

3(3-0-6) 

1302 302 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ  
Digital Transformation in Public Administration 

3(3-0-6) 

1302 xxx วิชาเอกเลือก 6 
1311 xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก  6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1302 303 การบริหารจัดการภาคสาธารณะ 
Public Governance 

3(3-0-6) 

1302 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Public 
Administration 

3(3-0-6) 

1302 xxx วิชาเอกเลือก 6 
1311 xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก  3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี  4  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1302 xxx วิชาเอกเลือก 6 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
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3.1.4.3  แผนการศึกษาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ปีท่ี  1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

0041 001 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

2(1-2-3) 

0041 002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
Digital Literacy and Life for Transformation 

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 101 
 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 
 

1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  1  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชือ่วิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

0041 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                              
Communicative English 

2(1-2-3) 

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ                                                        
Design Thinking  

2(2-0-4) 

004x xxx เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  
- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
004X XXX เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน  

- กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิถีสังคม 
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6 

1300 201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

1300 202 ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

3(3-0-6) 

1303 201 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
History of International Relations 

3(3-0-6) 

1303 202 กฎหมายระหว่างประเทศ  
International Law 

3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1300 204 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน 
Politics and Political Changes in Isan 

3(3-0-6) 

1300 205 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

1303 203 แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Approaches to International Relations 

3(3-0-6) 

1303 204 มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ  
Great Powers and International Politics 

3(3-0-6) 

1303 206 ภาษาอังกฤษส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
English for International Relations  

3(3-0-6) 

1311 XXX วิชาเลือกนอกวิชาเอก 3 
รวม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ  
Research Methodology for International 
Relations 

3(3-0-6) 

1303 301 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Selected Reading in International Relations 

3(3-0-6) 

1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย  
Thai Foreign Relations 

3(3-0-6) 

1303 303 องค์การระหว่างประเทศ 
International Organization  

3(3-0-6) 

1303 5XX ภาษาต่างประเทศที่สอง 3 
1303 XXX วิชาเอกเลือก   3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1303 304 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Foreign Relations of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

1303 305 
 

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
International Political Economy 

3(3-0-6) 

1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Seminar on Specific Issues in International 
Relations 

3(3-0-6) 

1303 5XX ภาษาต่างประเทศที่สอง 3 
1303 XXX วิชาเอกเลือก 3 
1311 XXX วิชาเลือกนอกวิชาเอก 3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1303 401 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
The Greater Mekong Subregion in International 
Relations 

3(3-0-6) 

1303 402 ประชาสังคมในการเมืองโลก  
Civil Society in World Politics 

3(3-0-6) 

1303 XXX วิชาเอกเลือก 9 
1311 XXX วิชาเลือกนอกวิชาเอก 3 

รวม  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1303 XXX วิชาเอกเลือก 3 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี 6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  3.1.5.1  กลุ่มวิชาแกน 
1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 
ความหมาย  ขอบเขต  ความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีหลักในการศึกษารัฐศาสตร์ 

เบื้องต้น 
Basic definitions, scopes, development, major concepts and theories of  

political science 
 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Public Administration 
ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  พัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักการ 

ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Meanings, concepts, theories, development of Public Administration and  

paradigm of Public Administration 
 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   Introduction to International Relations 

ความหมาย  ขอบเขต  พัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศเบื้องต้น  ตัวแสดง  โครงสร้าง และปทัสถานในระบบระหว่างประเทศ  กระบวนการและปัจจัย
ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
   Meanings, scope, development, concepts and theories of international 
relations; actors, structure and norms in the international system; foreign policy -making 
process, and current international relations 
 
1300 104 กฎหมายเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Law 
   แนวทางการศึกษากฎหมาย ระบบกฎหมายไทย และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
กฎหมาย  การจัดแบ่งประเภทกฎหมาย  และกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย 
   Approaches to law; Thai legal system, and the relation between the 
state and law; classification of law and legal justice system 
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1300 201 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  
Thai Politics and Government  

   ความรู้เบื้องต้น และพัฒนาการของการเมืองและการปกครอง และรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทย 
   Basic knowledge and development of politics and government and the 
constitutions of Thailand 

 
1300 202 ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 

Political Philosophy 
   แนวคิดปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน  
   Fundamentals of political philosophy from the ancient times to the 
present time 

 
1300 203 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน   3(3-0-6) 

Politics and Political Changes in Isan 
   พัฒนาการทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่กระบวนการรวมศูนย์
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางจนถึงปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทบาททาง
การเมืองของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   Political development in the Isan region from the centralization process 
to the present time; government policies impacting on Isan; political roles of local 
influential figures and movements of the civil society in Isan 

 
1300 204 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและตัวแบบทาง 
เศรษฐศาสตร์ทีส่ าคัญในการเข้าใจระบบและประเด็นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ 

Principles of microeconomics and macroeconomics, important economic  
theories and models to understand economic systems and issues 
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3.1.5.2  กลุ่มวิชาเอก   
 วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
  1.  วิชาเอกบังคับ   
1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 

Politics of Justice and Human Rights 
ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ การวิเคราะห์  

ความขัดแย้งระหว่างความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม 
   Justice and human rights both in theory and in practice; analyses of 
conflicts between universality of human rights and cultural and social diversities 

 
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง     3(3-0-6) 
  Constitutional Principles and Political Institutions 

พัฒนาการ กระบวนการ และแนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญ  
กับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศ
ตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในประเทศไทย 

Development, processes, and concepts about constitutions; relations between  
constitutions and the political institutions; forms of the constitutions and political institutions in 
Thailand and western countries; problem of constitutions and political institutions in Thailand  
 
1301 203 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค     3(3-0-6) 
  Local and Provincial Politics and Government 

แนวคิดพร้อมข้อถกเถียงและตัวอย่างเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น อาทิ  
การกระจายอ านาจ โครงสร้างองค์กรท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น การคลัง
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองระดับชาติกับราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น การศึกษาถึงพัฒนาการการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองท้องที่ของไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นท่ามกลางบริบทการเมืองและการบริหารราชการแบบรวมศูนย์ของไทย 

Concepts and debates of local politics and government such as 

decentralization, structure of local government, local authorities, local fiscal, personal 

management system in local government, people participation, national-provincial-

local government intergovernmental relation; development of Thai local and provincial 
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politics and government; problem and obstacles to development of local politics and 

government in the contexts of over-centralization of Thailand    

 

1301 204 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Approaches to Political Science 

พัฒนาการ ขอบเขตและแนวการศึกษากับการค้นคว้าวิจัยในทางรัฐศาสตร์ การอธิบาย 
กับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยแนวการศึกษาต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ 

Development, scope and approaches and inquiry in political science;  
explanation and analysis of political phenomena through various approaches in 
political science 

 
1301 205 การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

Comparative Politics 
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองเปรียบเทียบ กรณีศึกษา 

เปรียบเทียบของประเทศต่างๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศท่ีส าคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่ม
คอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สามโดยเน้นละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โครงสร้าง 
องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้น 

Concepts and techniques of investigation of comparative governments  
and politics; comparative case studies of different countries, analysis of some significant 
countries in the groups of democracy, communism, and the Third World, with an 
emphasis on political changes, structures, elements, and functions of political systems 

 
1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง     3(3-0-6) 
  English for Politics and Government 
  แนวความคิดพ้ืนฐานและค าส าคัญของวิชารัฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน 

Fundamental concepts and terms of political science in English with an  
emphasis on listening, speaking, reading and writing 
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1301 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการเมืองการปกครอง    3(3-0-6) 
Research Methodology for Politics and Government 
ความหมายและหลักการเกี่ยวกับวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประเภทของการ

วิจัย การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ การเลือกวิธีวิจัยที่
เหมาะสม การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผนด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนองานวิจัยขั้นสุดท้าย 

Meanings and principles of political science research methodologies,  
types of research, quantitative research and qualitative research, selection of 
appropriate research method, raising a problem, conceptualization, hypothesizing, 
collecting data, planning for research design, analyzing data and presentation of the 
final research findings 

 
1301 302 ทฤษฎีสังคมและการเมือง      3(3-0-6) 
  Social and Political Theory 

ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดและส านักศึกษาต่าง ๆ และการใช้ทฤษฎีเหล่านี้ 
ในการศึกษาวิเคราะห์และความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของแนวคิด
ต่าง ๆ ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ 

Theories on society and politics of different thinkers and schools, the  
uses of these theories to examine, analyze, and understand social and political 
phenomena, and influences of different concepts on politics in practice 
 
1301 303 ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
  Democracies in Contemporary World 

การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตย 
ในภูมิภาคต่างๆ และภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และข้อท้าทายของระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัย  
อาทิ ความส าเร็จและความล้มเหลวของการจรรโลงประชาธิปไตย  

Democratization processes of democracies in different regions;  
contemporary democratic dilemmas and challenges such as success and failures of 
democratic consolidation 
 
 
 



65 
 

 

1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง           3(3-0-6) 
  Selected Reading in Politics and Government 

งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรรและงานเขียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อ 
เฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง 

Selected readings in political science and related writings in English for  
comprehension 
 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง   3(3-0-6) 
  Seminar on Specific Issues in Politics and Government 

สัมมนาในประเด็นการศึกษาหรือการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ตามความสนใจ 
ของแต่ละบุคคล 

Seminar and research on selected topics in Political Science 
 
1301 306  การเมืองเรื่องการพัฒนา       3(3-0-6) 

 Politics of Development  
ภูมิหลังเชิงมโนทัศน์ ประวัติศาสตร์ และทฤษฎีในการศึกษาการพัฒนาและการด้อย 

พัฒนา และอิทธิพลต่อนโยบายและปฏิบัติการด้านการพัฒนา ข้อถกเถียงในเชิงนโยบายและในเชิงการ
วิเคราะห์ร่วมสมัยเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการพัฒนา 

The conceptual, historical, and theoretical background to the study of  
development and underdevelopment and their bearing on the policy and practice of 
development; contemporary analytical and policy debates regarding the politics of 
development 

 
1301 307 สันติศึกษา        3(3-0-6) 
  Peace Studies 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุนแรงและสงคราม วิธีการรับมือ 
กับความขัดแย้ง ความรุนแรงและสงคราม ซึ่งรวมถึงสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้าง      
ความสมานฉันท์และการพัฒนาเชิงสถาบัน 
  An introduction to peace, conflict, violence and wars; guidelines for 
dealing with conflict, violence and wars that include: non-violence, religions, local 
cultures, reconciliation and institutional development 
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1301 308 รัฐและสังคม        3(3-0-6) 
State and Society 
พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม แนวการศึกษาและตัวแบบความสัมพันธ์ 

เหล่านั้น ปัญหาและแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
Development of the relationships between the state and society;  

approaches and models of the study of these relationships; problems and trends in the 
relationships between the state and society in the age of globalization 
 
  2. วิชาเอกเลือก   
1301 401 เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง      3(3-0-6) 
  Gender, Sexualities, and Politics 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการที่ใช้ 
ในการศึกษาความเป็นชายและความเป็นหญิง การศึกษาการก่อรูปทางสังคมและทางประวัติศาสตร์ของเพศ
วิถีต่างๆ 

An introduction to the foundations of feminist theories; concepts, theories  
and methods to study masculinity and femininity; the social and historical construction of 
sexualities 
 
1301 402 ทหารกับสังคม       3(3-0-6) 
   Military and Society 

พัฒนาการของทหารยุคใหม่และบทบาทในทางการเมืองและสังคมจากหลากหลายประเทศ  
ลักษณะของการปกครองภายใต้ระบอบทหาร รวมถึงประเด็นร่วมสมัยในความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับ    
พลเรือน 

The development of the modern military and its role in politics and society  
in a wide range of countries, the nature of military regimes, including contemporary issues 
in civil-military relations 
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1301 403 การเมืองของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 
Party Politics and Electionss 
บริบทและประเด็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ร่วมสมัย รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองผ่านกลุ่มผลประโยชน์  พลวัต พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการเลือกตั้ง 

Context and issues of political parties and governance including political  
development on interest groups, political dynamics, behavior, and participation in 
elections 

 
1301 404 ประวัติความคิดทางการเมือง      3(3-0-6) 

History of Political Thoughts 
ความคิดทางการเมืองของนักคิดนักปรัชญาทางการเมืองตะวันตกที่เด่น ๆ ตั้งแต่ 

สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความส าคัญของบริบทที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของความคิดเหล่านั้น 
และอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผ่านมายังคนยุคสมัยต่อมา 

Analytical Study of Political Thoughts of  great western thinkers and  
philosophers from ancient to present time, the contexts of those thinking, and the 
influences of those thinkers on later generations 
 
1301 405 ศาสนากับการเมือง       3(3-0-6) 

Religions and Politics 
แนวคิดทางปรัชญา สังคม และการเมืองในศาสนาหลักของโลก เช่น ศาสนาคริสต์ 

อิสลาม พุทธ และฮินดู โดยมุ่งเข้าใจการเมืองที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติ 
ของศาสนาเหล่านี้ วิธีการไปถึงสังคมในอุดมคตินั้น ๆ รวมทั้งการพิเคราะห์การใช้ความรุนแรงในศาสนา 
ต่าง ๆ เป็นวิธีการทางการเมืองและศาสนาในความสัมพันธ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

Philosophical,  social , and political concepts of major  religions of the world,  
e.g. Christianity, Islam, Buddhism, and Hinduism. This course aims to understand politics as 
seen from viewpoints of these religions, the ideal society of each of these religions, 
approaches to those ideal societies, and the consideration of the use of violence in different 
religions as a political and religious approach in terms of relation with structural violence 
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1301 406 วรรณกรรมกับการเมือง       3(3-0-6) 
Literature and Politics 
ความหมายทางการเมือง ที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน หรืออย่างคลุมเครือในวรรณกรรม

ต่าง ๆ ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า วรรณกรรมไม่เพียงจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมเท่านั้น หากยัง
ท าหน้าที่ทางการเมืองในการ “รักษา” หรือ “เปลี่ยนแปลง”ระเบียบทางสังคมด้วย นอกจากนี้ยังจะได้
พิจารณาวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ “เข้าใจ” วรรณกรรมนั้น ๆ ด้วย เป็นต้นว่าวิธีการแบบโครงสร้างนิยม 
หรือแนวทางเน้นการตีความ เป็นต้น 

Political meanings as appearing clearly or vaguely in different literature,  
with the basic assumption that Literatures are not only the reflections of the society but 
they also do their duty to "maintain" or "change" the social order. In addition, this course 
will consider various techniques to "comprehend" these novels, e.g. structuralism 
techniques or hermeneutic approach 

 
1301 407 ความคิดทางการเมืองไทย      3(3-0-6) 

Thai Political Thoughtss 
ลักษณะเด่นของความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของแนวคิดตะวันตกที่มีต่อความคิด

ทางการเมืองไทย  การวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยบางคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
An outstanding characteristic of Thai political thoughts. Infuences of  

western concepts on Thai political thoughts. An analysis of political thoughts of Thai 
thinkers in the past and the present 

 
1301 408 ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง      3(3-0-6) 

Elite and Political Leaders 
แนวการศึกษาชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง ลักษณะและรูปแบบของผู้น าทางการเมือง  

บทบาทของชนชั้นน าและผู้น าทางการเมืองในสังคมและระบบการเมือง 
Approaches for studying elite and political leaders, characteristics and styles  

of political leaders, roles of elite and political leaders in the society and political system 
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1301 409 การเมืองเรื่องผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน     3(3-0-6) 
Politics of Migrants and Migration 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน รูปแบบการย้ายถิ่นฐานครั้งส าคัญ  

วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของผู้อพยพและการย้ายถิ่นที่มีต่อการเมืองทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

Theories of migrants and migration, patterns of the movement and 
migration of people, and analysis of driving forces and impacts of migrants and 
migration at local and international levels 

 
1301 410 การสื่อสารทางการเมือง       3(3-0-6) 
  Political Communication 

แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง บทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน  
ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทางการสื่อสาร และการครอบง าทางการสื่อสาร 

Concepts and models of political communication ,roles of media in politics,  
arguments on dependence upon communication, and communication domination 
 
1301 411 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ    3(3-0-6) 
  Politics of Major Powers  

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โครงสร้างทางการเมือง และบทบาททางการ
เมืองในการเมืองโลกปัจจุบันของประเทศมหาอ านาจต่างๆ 

The historical backgrounds, cultures, political structures, and political  
roles of major powers in the global politics 
 
1301 412 ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองเอเชีย     3(3-0-6) 
  Contemporary Issues in Asian Politics 

วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองของประเทศในเอเชียที่น่าสนใจ 
Examination and analysis of selected topics of contemporary political  

issues in Asia 
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1301 413 ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(3-0-6) 
  Civil Society in Political, Economic and Social Development 

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากปฏิบัติการของภาคประชาสังคม  
อาทิ การประท้วงทางการเมือง  

Political, economic and social development driven by activisms of civil  
society, such as political protests 
 
1301 414 นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม    3(3-0-6) 
  Public Policy and Social Discrimination 

แนวคิดเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกปฏิบัติทาง 
สังคมกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อการเลือกปฏิบัติทางสังคม 

Concepts on social discrimination, the relations between social  
discrimination and human rights issues, impacts of state’s policies on social 
discrimination 
 
1301 415 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน     3(3-0-6) 
  Seminar on Current Issues in Human Rights 

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในบริบท 
โลกและระดับภูมิภาค เช่น การลดความยากจน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบังคับย้ายถิ่น คนพลัดถิ่น 
เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของประเด็นเหล่านี้ต่อการละเมิดและการปกป้องสิทธิมนุษยชน  

Seminar on current issues related to human rights situations in global and  
regional contexts such as poverty reduction, environmental conservation, forced migration, 
and diasporas, including impacts of these issues on the violation and protection of human 
rights 
 
1301 416 การเมืองเรื่องท่ีดิน       3(3-0-6) 

Politics of Land  
ภาพรวมของพลังในเชิงเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการเมืองที่อยู่เบื้องหลังประเด็น

ที่ดิน ประวัติศาสตร์ และปัจจัยที่ผลักดันการอภิบาลที่ดินและการจัดการที่ดินในประเทศไทย และอีก
หลายประเทศ แรงกดดันใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินและบริบทเชิงทฤษฎี และการถกเถียงเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
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An overview of the main economic, legal, social and political forces  
behind land issues; the history and drivers of land governance and land management 
in Thailand and other selected countries; new land pressures and relevant theoretical 
contexts and policy debates 

 
1301 417 การเมืองนครและนโยบายเมือง       3(3-0-6) 
  Urban Politics and Policy 

ความหมายและการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง แนวคิดเก่ียวกับความเป็นเมือง ความหมายและ 
พัฒนาการของนครและมหานคร ความเป็นเมืองและการปฏิรูปการเมือง นโยบายเมืองและการน านโยบายไป
ปฏิบัติ   

Definition and evolution of city, concepts of city, definition and evolution of  
urban and megacity, urbanization and political reform, urban policy and implementation   
 
1301 418 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Concepts and Theories of Decentralization and Local Government 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการในการจัดการปกครอง แนวคิดและหลักการ 
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ แนวคิดประชาธิปไตยท้องถิ่น แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น 
ได้แก่ การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 
  Key concepts and theories of local administration, decentralization, local 
democracy, structural management, interrelation of central and local governments 
 
1301 419 การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน     3(3-0-6) 

Politics and Local Government in Isan  
การปกครองท้องถิ่นในภาคอีสาน มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของอีสาน ความสัมพันธ์ 

ระหว่างส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นในอีสาน ปัญหาการพัฒนาการเมือง 
การปกครองท้องถิ่นอีสาน การศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่
ต่างๆ ในอีสาน 

Local government in Isan; Isan in social and cultural context; interrelation  
between central and local government; problem in Isan political development; 
comparative studies on local government in Isan 
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1301 420 การเมืองกับระบบราชการ      3(3-0-6) 
Politics and Bureaucracy 
แนวคิด ทฤษฎี และการก่อรูปของระบบราชการ โครงสร้างและการเมืองของระบบ 

ราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการ บทบาทของระบบราชการในกระบวนการทาง
การเมือง 

Concepts, theories and formation of bureaucracy; structure and politics  
of bureaucracy; the relations between politics and bureaucracy; the role of 
bureaucracy in political process  

 
1301 421 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกคุ้มครองทางด้าน  3(3-0-6) 

สิทธิมนุษยชน 
International Human Rights Standards and Human Rights  
Protection Mechanism 
ประวัติศาสตร์ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสากลใน 

ปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิด้านต่างๆ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม
และวัฒนธรรม เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษากลไกทางกฎหมาย การเมืองและสังคมที่จ าเป็นในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน  
และประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

History of international agreements on human rights, contemporary  
international standard on various kind of rights such as civil, political, economic, social 
and cultural rights; political and social mechanisms that are necessary to human rights 
protections; the roles of the United Nations, inter-state institutions, non-governmental 
organizations, media, and civil society in protection of human rights   

 
1301 422 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 

Human Rights and Development and Globalization 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและภาวะโลกาภิวัตน์ ผลสืบเนื่อง 

และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและภาวะโลกาภิวัตน์ 
Relationships of human rights, development and globalization;  

consequences and impacts of development and globalization on human rights 
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1301 423 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
Environmental Politics 
ประเด็นในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการที่สิ่งแวดล้อมกลายมาเป็น 

ประเดน็ส าคัญในการถกเถียงทางการเมืองร่วมสมัย แนวคิดและแรงจูงใจเบื้องหลังการมุ่งสู่ความยั่งยืน 
รูปแบบที่หลากหลายของกิจกรรมทางการเมืองภายใต้แนวทางนิเวศนิยม ผลกระทบของการเมืองสีเขียว
ต่อการเมืองรูปแบบเดิมและนโยบาย 

Theoretical and practical issues associated with the environment which have  
emerged as a focus of contemporary political debate; ideas and motivations behind the 
moves towards sustainability; various forms of political activity undertaken under the 
banner of ecologism; the impact of green politics upon traditional politics and policy 

 
1301 424 การเมืองกับธุรกิจ       3(3-0-6) 

Politics and Business 
แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ รัฐและระบบตลาด  

ผลประโยชน์ทางธุรกิจและนโยบาย บทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
บรรษัทขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ 
  Approaches for studying the relationship between politics and business; 
state and marketing system; business benefits and public policy; roles and political 
influences of interest groups business, large domestic corporations and related 
transnational corporations 

 
1301 425 เศรษฐศาสตร์การเมือง        3(3-0-6) 

Political Economy 
แนวคิดและวิธีการในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

การเมือง ตัวอย่างการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่างๆ เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคคลาสสิก 
เศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังมาร์กซ์ และความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อตัวของระบบทุนนิยมเสรี 
และรัฐสมัยใหม่  

Concepts and methods in the study of political economy; approaches in  
political economy with cases from different dimensions; classical political economy, 
the political economy of Karl Marx, post-Marxist political economy and modern 
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politico-economic thought in Europe/America, in relation to the emergence of 
capitalism and modern state 

 
1301 426 ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต ์      3(3-0-6) 
   Marxist Political Theory 

แนวคิดเบื้องต้นและความหลากหลายของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ 
และข้อโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาปัจจุบันที่ส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
และการเมืองในระบบทุนนิยมโลกปัจจุบัน 

Basic concepts and various approaches for analyzing Marxist politics; critical  
arguments on significant problems concerning the theories of historical and political 
changes in the contemporary world capitalism 
 
1301 427 กฎหมายมหาชน        3(3-0-6) 

Public Law 
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมาย 

มหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ อ านาจและทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการใช้อ านาจ 
โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยอ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง 
การใช้อ านาจของศาลปกครอง 

Evolution, sources, philosophy, meaning, characteristics and types of  
public law ; theory on state’s administrative structuring ; power and significant theories 
pertaining to the exercise of power, especially separation of power ;discretionary power 
and mandatory power ; administrative act ; exercise of power by the Administrative 
Court 

 
1301 428 กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 

Administrative Law 
หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อ านาจปกครอง การบริการสาธารณะ  

เครื่องมือปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ การจัดระเบียบการและบทบาทของศาลปกครอง 
 
 



75 
 

 

Principles of the administrative law; principles of enforcing administrative  
power, public goods administrative, public services, administrative operational  
instruments, legality in duty performance of the administrative officials, responsibility, 
juristic control of duty performance, setting regulations, and roles of the Administrative 
Court 
 
1301 429 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6) 

Constitutionalism and State Accountability 
แนวคิดและรูปแบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การควบคุมการใช้อ านาจรัฐโดยสถาบัน 

การเมืองตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ศาลและโดยประชาชน โครงสร้าง ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของสถาบันตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การออกเสียงประชามติ และการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

Concepts and models about the inspection of the state power exercise;  
constitutional mechanisms for controlling the exercise of state powers as used by non-
judicial organizations under the Constitution and by citizens, such as the National Counter 
Corruption Commission, the National Human Rights Commission, the Ombudsman, the 
State Audit Commission; referendum and initiative process 

 
1301 430 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
  Seminar on Contemporary Issues in Thai Politics and Government 

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทยที่น่าสนใจ 
Seminar on key contemporary issues in politics and government of Thailand 

 
1301 431 สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน        3(3-0-6) 
  Seminar on Social Movements in Isan  

ศึกษาและวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาของขบวนการทางสังคม 
ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 

A seminar on case studies of social movements in the ISAN region 
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1301 432 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   3(3-0-6) 
  Seminar on Nationalism and Political Changes  

การก่อก าเนิด และ ลักษณะเฉพาะของชาตินิยม การน าเอาความคิดชาตินิยมมาเป็น 
เครื่องมือในการระดมการสนับสนุนจากกลุ่มทางการเมือง กลุ่มเชื้อชาติ ชนเผ่า เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง 

The formation and distinct characteristic of nationalism; the use of the  
concept of nationalism as an instrument for the mobilization of political, ethnic and tribal 
groups tribes for political changes 
 
1301 433 สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน   3(3-0-6) 
  Seminar on Corruption and Anti-Corruption  

แนวคิดเก่ียวกับการคอรร์ัปชัน ความหมาย ประเภท รูปแบบและวิธีการคอรร์ัปชัน  
กลไกการต่อต้านการคอรร์ัปชัน ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการคอรร์ัปชันและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอรร์ัปชัน 

Concepts, meanings, kinds, patterns and methods of corruption;  
anti-corruption mechanisms; people’s attitude towards corruption; people’s participation in 
anti-corruption movements; cases of  relevant issues 
 
1301 434 กฎหมายที่ดินและการจัดการความขัดแย้งเรื่องท่ีดิน   3(3-0-6) 

Land Laws and Land Conflict Resolution 
แนวคิดทางกฎหมายในการจัดระบบที่ดิน การแบ่งประเภทของที่ดินตามกฎหมาย  

สิทธิและระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน  
Legal concepts in land systematization, classification of lands defined by  

law, land title deed and land tenure system, as well as concept, theory on land conflict 
resolution 

 
1301 435 กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

Environmental Law  
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ภาพรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ของไทยและกลไกส าคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การควบคุมเหตุร าคาญ การควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ า  
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หลักกฎหมาย  แนวนโยบาย 
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ของรัฐ รวมถึงบทบาทของภาคส่วนต่างๆในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการเยียวยา 
การเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 

Definitions, concepts, and theories on environmental law, overview of the  
Thai environmental law and key mechanisms for environmental problems, the principles of 
law for environmental protection related to personal hygiene, nuisance, air and water 
pollution control, the Law of National Environmental Quality and Promotion, analysis of 
legal doctrines, state policies, stakeholders, as well as measures concerning liability and 
compensation for environmental damages 
 
1301 436 กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 

Laws for Administration in Public Sector 
หลักการพื้นฐานของกฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ และความรู้พ้ืนฐานของการ 

เป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

Basic principles of laws related to the administration in public sector and  
basic knowledge for being good government officials covering principles of government 
administration, good governance, administrative procedures, duties and responsibilities in 
performing duties of government officials 

 
1301 437 ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม   3(3-0-6) 

Inequality and Social Justice 
แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ าและความเป็นธรรมทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

การเมือง และวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนแนวทาง รูปแบบ หรือข้อเสนอ 
ในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

Concepts of inequality and social justice, the economic, political and  
cultural structures associated with social inequality as well as guidelines, forms, or 
proposals to enhance social justice 
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 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
  1. วิชาเอกบังคับ   
1302 201 ทฤษฎีองค์การ        3(3-0-6) 
  Organization Theory 

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและการจัดการ  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ กระบวนการจัดการ กรอบการวิเคราะห์องค์การสมัยใหม่ นักคิดและ
วิธีการจัดการสมัยใหม่ ตัวแบบและข้อเสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์การ 

The history of organization; the relations between organizations and  
management; theories of organizations; management processes; the analytical scopes of 
modern organizations; thinkers and approaches to modern organizations and models and 
suggestions on organizations 
 
1302 202 ระบบบริหารราชการไทย       3(3-0-6) 
  Thai Administrative System  

ระบบบริหารราชการไทย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี ที่น ามาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารรัฐกิจของไทย สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

Thai official administration systems; histories and background, concepts and  
theories as applied in Thai public administration system; problem conditions, and guidelines 
for problem-solving and refouning of Thai official administration 
 
1302 203 การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Politics Administration 
ความหมาย ความส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น แนวความคิดส าคัญเก่ียวกับการเมือง 

การปกครองท้องถ่ิน เช่น แนวความคิดเร่ืองการรวมอ านาจ การแบ่งอ านาจ การกระจายอ านาจ แนวคิด
ประชาธิปไตยในท้องถิน่ แนวความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมือง
ระดับชาติและระดับท้องถิน่  แนวคิดและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศส าคัญ  พัฒนาการการเมือง 
การปกครองท้องถ่ินของไทย รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเมือง 
การปกครองท้องถ่ิน 

Meanings and significance of local politics and government; significant concepts of  
local politics and government, e.g. concepts of centralization, deconcentration, decentralization; 
concepts of people participation; national politics-local politics relations; developments of Thai 
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local politics and government; forms of Thai local government; problems and  obstacles to the 
development of local politics and government 

 
1302 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน     3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 

กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ และกรอบของการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  
รวมถึง พัฒนาการ กระบวนการ สภาพแวดล้อม และตัวแสดงทีเ่ก่ียวข้อง อีกทั้งหลักการและวิธีการวางแผน 
การบริหารนโยบายและแผน และลักษณะส าคัญของนโยบายสาธารณะและการวางแผนของไทย ทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

Public Policy paradigms, approaches, models and frameworks; theoretical history,  
policy process, policy environment and policy actors; the principle and the practices of planning, 
the managing of policy and plan, and the characteristics of public policy and planning in Thailand 
at the national, regional and local levels 
 
1302 205 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร      3(3-0-6) 
  Organization Behavior and Administration 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในการบริหารโดยอาศัยแนวความคิดและวิธีการ 
ในสาขาวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ ศึกษาพฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ ทั้งนี้ 
โดยเน้นให้นิสิตค้นคว้างานเขียนต่างๆ ที่ส าคัญในด้านพฤติกรรมการบริหาร 

An analysis of human administrative behavior based on concepts and  
techniques in various fields of study; study human behaviors at individual, group and 
organization levels; emphasis is on having students study different important writings 
concerning administrative behavior 
 
1302 206 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์     3(3-0-6) 
  English for Public Administration 

แนวความคิดพ้ืนฐานและค าศัพท์เฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์ในงานเขียนภาษาอังกฤษ  
โดยเน้นทักษะภาษาท้ัง 4 ทักษะ 

Familiarization with fundamental concepts and terminology of Public  
Administration in English writings with an emphasis on the four core skills 
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1302 207 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
  Research Methodology for Public Administration 

ความหมายและหลักการเกี่ยวกับวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทของ
การวิจัย การศึกษาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ การเลือก
วิธีวิจัยที่เหมาะสม การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วางแผนด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนองานวิจัยขั้นสุดท้าย 

Meanings and principles of Public Administration research methodologies,  
types of research, quantitative research and qualitative research, selection of appropriate 
research method, raising a problem, conceptualization, hypothesizing, collecting data, 
planning for research design, analyzing data and presentation of the final research findings 
 
1302 208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
  Human Resource Management 

ปรัชญา  ทฤษฎี และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอบข่าย หน้าที่   
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลังคน  
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน  แรงงาน
สัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Philosophy, theory and principles in human resource management; scopes, 
functions, responsibilities and steps in human resource management processes, such as job 
analysis, man power planning, recruitment, selection, human resource development, 
performance appraisal, compensation, employee relation and factors related with human 
resource management 
 
1302 209 การบริหารการพัฒนา       3(3-0-6) 
  Development Administration 

ความหมาย ลักษณะ และขอบข่าย  รวมถึงกระบวนทัศน์ในการบริหารการพัฒนา แนวคิด 
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก การพัฒนากับความทันสมัย เครื่องมือ
ทางการบริหารส าหรับการพัฒนา การบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรม เมืองและชนบททั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และระบบนิเวศท้ังในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา  สื่อสารมวลชนกับการ
พัฒนา ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา  และแนวทางการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการแนวการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วย 
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Definition, characteristic, scope and paradigm of development 
administration; concepts and theories of development in western and eastern models; 
development and modernization; administrative tools for development; development 
administration for industrial, urban and rural sectors in term of economic, social, political 
and environmental dimensions in both developed and developing countries; mass 
communication and development; problems and development trends in Thailand including 
the sufficiency economy philosophy  

 
1302 210 การบริหารการคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Fiscal Administration 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานคลังสาธารณะ ระบบงบประมาณ กระบวนการ 
งบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง  
การคลังท้องถิ่น 

Theories of fiscal management, budgeting system and budgeting cycle 
process; government income spending, public debt, fiscal policy, local fiscal concepts 
 
1302 301 บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Selected Reading in Public Administration 

งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่คัดสรรและงานเขียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น 
หัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง 

Selected reading in Public Administration and related writing in English for  
comprehension 
 
1302 302 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ    3(3-0-6) 

Digital Transformation in Public Administration 
แนวคิด ความส าคัญ พัฒนาการของรัฐบาลดิจิทัล นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัลของไทย การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการน าข้อมูลไปใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการออกแบบบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและกรณีศึกษาจากประเทศคัดสรร 

 Concepts, significance, and development of a digital government; policies  
and strategies for the development of a digital government in Thailand; data governance; 
big data and data analytics; innovations and new technologies for designing effective digital 
services; ase studies from selected countries 
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1302 303 การบริหารจัดการภาคสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Governance 

ความส าคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองสู่การเน้นการบริหารจัดการเครือข่าย 
หลายระดับและแนวระนาบระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม รูปแบบ ลักษณะส าคัญ และ
หลักการการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ รวมถึง แนวคิดธรรมาภิบาล การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐไม่ว่าส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น การสร้างสรรค์ภาคีระหว่างภาครัฐและ
เอกชน การสร้างเสริมศักยภาพประชาสังคมในการร่วมจัดบริการสาธาณะ และเครื่องมือในการยกระดับ
การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ  

Importance of transition from government to governance with emphasis 
on multi-levels and horizontal networks of public, private and civil society sectors; 
patterns, key characteristics and principles of public governance including the concept 
of good governance; development of inter-governmental collaborative networks in 
central, regional and local levels; initiatives of public-private partnerships; empowering 
civil society for co-producing public services; tools for enhancing public governance 
 
1302 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 

Seminar on Specific Issues in Public Administration 
สัมมนาในประเด็นการศึกษาหรือการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ตามความสนใจ 

ของแต่ละบุคคล 
Seminar and research on selected topics in Public Administration 
 

  2. วิชาเอกเลือก   
1302 401 การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  Project Management 

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับนโยบายและแผนงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้  
และผลกระทบของโครงการ การจัดท าโครงการ การจัดองค์การเพ่ือการบริหารโครงการ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพของการด าเนินโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

Analyzing linkages between policy,and plan, program and project;  
feasibility and impact assessment; project formulation; organizing factors influencing 
project achievement; risk analysis and quality control; project management techniques; 
project monitoring and evaluation 
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1302 402 การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง    3(3-0-6) 
  Quality Administration and Risk Management 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและตัวแบบที่ใช้ในการบริหารคุณภาพ และการจัดการ 
ความเสี่ยง องค์ประกอบ รูปแบบของความเสี่ยง กระบวนการวางแผนการบริหารและวิธีการจัดการความ
เสี่ยงในมิติองค์กรภาครัฐ รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพองค์กรผ่านการสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กร และศึกษาผ่านกรณีศึกษา 

Philosophy, model, concept, theory and tools in quality management and  
risk management; component of the risk model; management planning process; how to 
manage risk in public organization; how to improve the quality of corporate performance; 
study through case studies 
 
1302 403 การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน     3(3-0-6) 
  Disaster and Emergency Management 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ประเภทของภัยพิบัติ
ซึ่งครอบคลุมทั้งภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์ และโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมห่รือโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า และโรคระบาดในระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของการจัดประเภทของภัย
พิบัติ การแปลงแนวคิดการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอย่างยั่งยืนโดยสหวิทยาการและวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

Concepts and theories of disaster and emergency management; types of 
disaster including climate change-caused disaster, human-caused disaster, Emerging 
Infectious Diseases (EID), and other global pandemics, and changes in the way disasters are 
categorized; inter-agency coordination and management in case of disaster and emergency 
events; translation of the concept of disaster and emergency management for sustainability 
applying ideas of interdisciplinary fields and interdisciplinary professions into practices; roles 
of information technology in disaster and emergency management 
 
1302 404 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Strategic Management in Public Sectors 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยภาครัฐ บริการสาธารณะ การประสานงานและการร่วม 
ปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบ ลักษณะและระดับต่างๆ 
ของภาครัฐ 
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Meanings, concepts and theories of public sector, public services,  
coordination and cooperation between public sector and private sector; strategic 
management in different systems, forms and different levels 
 
1302 405 การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  Organization Development and Learning Organization 

ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ ค่านิยมและและฐานคติของการพัฒนา 
องค์การ พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาองค์การ  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  รูปแบบการจัดการ
ความรู้ องค์ประกอบและข้ันตอนในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี 
เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร 
รวมทั้งกรณีศึกษาจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

Definitions and concepts of organization development; values and base  
model; human behavior with effect to organization development; organization 
development for learning organization; model of knowledge management; sources of 
knowledge, components and steps in knowledge management; knowledge creation and 
sharing processes, tactics, techniques and tools for knowledge management, planning 
strategy and execution of knowledge management in organization; case studies from 
organizations in Thailand and abroad 
 
1302 406 จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Ethics for Public Sectors Administration 

จริยธรรม ทั้งในแง่ของความรู้ที่เป็นหลักทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการปฏิบัติเพ่ือการ 
ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ โดยสาระส าคัญเป็นการศึกษาถึงต าแหน่งแห่งที่ของจริยธรรมในวิชา
ปรัชญา การเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางจริยธรรมกับทฤษฎีและการปฏิบัติในทางการเมืองและการบริหาร 
รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเชิงจริยธรรมที่มาจากแหล่งต่างๆ 

Ethics, both in terms of knowledge in the main theoretical framework and  
practical ideas to apply to public administration on; study of ethics in the field of 
Philosophy; links between ethical concepts and theories to practical politics and 
administration as well as analysis of ethical theories and concepts from various sources 
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1302 407 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Innovation Management 

ความหมายและแนวคิดของนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทและความเป็นมาของนวัตกรรม 
ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทั่วไทย  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น กฎหมายการจัดการ
นวัตกรรมท้องถิ่น รวมไปถึงแนวทางส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล
ด้วยการใช้หลักการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

Meanings and concepts of local innovation; categories and origins of 
outstanding local innovation in Thailand; problems and obstacles of local innovation; 
related laws and regulations; guidelines for promoting local innovation to meet 
international standards via business-style management; public participation of government, 
local organization, and local people 
 
1302 408 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Tourism Management 

ความหมายและแนวคิดของการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการ 
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างไกด์น าเท่ียวท้องถิ่น เทคนิคในการจัดการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการน าหลักการบริหาร
จัดการของภาคธุรกิจมาปรับใช้เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มากขึ้นผนวกกับ
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

Meanings and concepts of local  tourism; categories of sight-seeing tourist 
destinations; local guide training; local tourism management techniques; problems and 
obstacles of local tourism management and related laws, including business style 
administration and public participation by government; roles and partnerships of local 
organizations, and local people in promoting local tourism 
 
1302 409 การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
  Recruitment, Selection, and Human Resources Development  
  in Public Sector 
  แนวความคิด นโยบาย หลักการและวิธีการในการสรรหา เลือกสรรบุคลากรฝ่ายต่างๆ  
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ในภาคราชการ ตลอดจนการพิจารณาฝึกอบรมบุคลากรในภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์ 
โครงการ เทคนิค วิธีการพัฒนาบุคคล การประเมินผลการพัฒนาบุคคล ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในการ
เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ 

Concepts, policies, principles, and methods of recruitment and selection of  
personnel in different public sectors as well as personnel training in the public sector; 
responsible agencies, purposes, projects, techniques of personnel development, personnel 
development appraisal, and different problems concerning recruitment, selection and 
development of personnel in the public sector 
 
1302 410 การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Classification of Position and Compensation Administration in 
  Public Sector 

นโยบาย หลักการ วิธีการ ตลอดจนระบบการก าหนดต าแหน่งงานของราชการฝ่ายต่างๆ  
ที่มีอยู่ในภาคราชการ ระบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน ประเมิน
ค่างานเพ่ือจัดท าโครงสร้างเงินเดือน ศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง กฎหมายที่เก่ียวกับค่าตอบแทนในภาครัฐ ส ารวจ
ค่าตอบแทนในภาคราชการของข้าราชการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนหลักและวิธีการในการบริหารค่าตอบแทน 

Policies, principles, methods, and system of classification of positions in  
different public sections; collecting personnel data system for use in job analysis and job 
appraisal for making wage and salary structure; wage theories, relevant law, survey of 
compensation in government sector, and principle and methods of compensation 
administration 
 
1302 411 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Performance Appraisal for Human Resource Administration in  

Public Sector 
ความหมายและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ภาครัฐ หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการใช้
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
คุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ข้อควรค านึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ตลอดจนปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 



87 
 

 

Meaning and concept to evaluate the principles of human resources  
management in public sectors; principle, procedure and tool in performance appraisal for 
human resource administration in public and private sector; information system for 
performance appraisal, data analysis, merit and patronage system concerning in 
performance appraisal; issues and problems solving that often occur in the process of 
evaluating performance of public sector human resources 

 
1302 412 กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Labor Law and Employee Relation 

หลักกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
สัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
ความหมาย ทฤษฎี วัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์สากลและของประเทศไทย การ
บริหารงานแรงงานในภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ 
แบบทวิภาคีและไตรภาคี รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ 

Legal principle to labour law, hire-of-service contract; hire-of-work  
agreements, laws on labour relation, labour protection and foreign labour protection;  
procedures in labour cases; meaning, theories, purpose, and evolution of labour relation in 
international and Thai cases; labour administration in public and private sector, relation 
between employer and employee; bilateral and trilateral labour relations, and employee 
benefits 
 
1302 413 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Personnel Administration 

แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
หลักการและงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

Guidelines for personnel administration following the Local Administration  
Regulations 1999; principles and local personnel administration and laws relating to 
personnel administration in local administration organization 
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1302 414 การบริหารภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Taxation Administration 

ทฤษฎีแนวความคิดพ้ืนฐานของภาษีอากร ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง ของรัฐกับ 
นโยบายภาษีอากรและทฤษฎีแนวความคิดในเรื่องจ าแนกประเภทภาษี การก าหนดฐานภาษี อัตราภาษี 
รวมทั้งระบบการจัดเก็บ และการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษีโดยกระบวนการทางกฎหมาย หลักการภาษีอากร
ประเภทต่างๆ เช่น ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดก โครงสร้าง
ของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

Basic theory concept of tax; relationships between state public finance  
policy and tax policy as well as concept theory in classifying the type of tax; the stipulation 
of tax base, tax rate, collection system, protection of private sector tax payer by process of 
law and principle of various types of tax and duties such as revenue tax customs duty, 
excise tax, property tax and inheritance tax; the structure of tax system in Thailand, tax 
burden in operating business emphasizing on revenue tax and VAT 
 
1302 415 การคลังท้องถิ่น        3(3-0-6) 
  Local Finance 

หลักการและแนวความคิดในการบริหารเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น ที่มาของรายได้  
ภาษีอากร นโยบายการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาการเงินและการ
คลังส่วนท้องถิ่น 

Principles and concepts of local finance administration; sources of income,  
revenues; local finance policy and techniques to solving local finance problems 
 
1302 416 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
  Criminology and Penology 

ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอาชญากับกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประเภทอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 

Relationships between criminology theories, criminal law and criminal  
procedural law principles; categories of crimes and criminals, philosophy of punishment 
and wrongdoer treatment 
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1302 417 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environmental Management in  

Local Sectors 
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการจัดการเพ่ือแก้ไขสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น มลภาวะทางอากาศ  

มลภาวะทางน้ า มลภาวะทางเสียง สภาพธรรมชาติ และป่าไม้ถูกท าลาย ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาชุมชน
แออัด ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม กระบวนการวางแผน นโยบาย 
และการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

Theories, concepts, and methods of solving different environmental problems  
such as air pollution, water pollution, noise pollution, natural environment and deforestation; 
slum and crowded community problems which are obstacles or supportive means of solving 
problems of environmental conditions; process of planning, policy and operation of solving the 
problems of local administrative organizations in Thailand 

 
1302 418 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Seminar on Public Policy Problems 

ประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับนานาชาติ  
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น และท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม  
โดยเชื่อมโยงกรอบทางทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายมาใช้ในการอภิปรายกรณีตัวอย่าง 
โดยท้ายที่สุดจะต้องสามารถสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

Seminar on issues and challenges of public policy in supra-state, intra-
state and ultra-state levels with various perspectives, such as economic, social, 
cultural, political and environmental; apply concepts to case studies, and develop 
social relevant policy recommendations for practical solving policy problems 
 
1302 419 สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Seminar on Problems in Public Sectors Administration 

สัมมนาถึงปัญหาการบริหารงานภาครัฐ สาเหตุของปัญหา รวมถึงอภิปรายวิธีการและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภาครัฐ 

Seminar on the problems of public administration, causes of the problems,  
discussion of approach and how to solve the problems of public administration 
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1302 420 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Seminar on Problems in Local Administration 

บทบาททางด้านการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและความจ าเป็นในการ 
เพ่ิมศักยภาพทางการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือต้องการให้นิสิตมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 

Seminar on roles of local organizations and their needs to advance the  
management capacity; provide knowledge and skills of modern local administration to 
students 
 
 

1302 421 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Seminar on  Issues of Human Resources Management in  

Public Sectors 
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

กระบวนการและเทคนิคต่างๆของการบริหารทรพัยากรมนุษย์ รวมท้ังศึกษาปัญหาของการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยค านึงถึงผลกระทบ และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

Philosophies, concepts and policies of human resource administration in public  
sector, procedure and technique in human resource administration, learning the problems of 
human resource administration, impact and environment of human resource administration in 
public sector 
 
1302 422 กระบวนการนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Policy Process 

แนวคิด ความส าคัญ และเทคนิคในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ 
เกี่ยวข้องกับ การเข้าสู่วาระนโยบาย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
นโยบาย ปัญหาในกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและกรณีศึกษาจากประเทศคัดสรร 

Concepts, significance, and techniques in the analysis of public policy  
process related to agenda setting, policy formulation, policy implementation, and policy 
evaluation techniques, public policy process problems of Thailand, and case studies from 
selected countries 
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1302 423 การประยุกต์เศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
Applied Econometrics for Public Policy Analysis 
แนวคิดพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐมิติในการวิเคราะห์นโยบาย 

สาธารณะ การประมาณค่าในแบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระที่มี
ลักษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจ าลองถดถอยเบื้องต้น วิธีการประมาณค่าในแบบจ าลองข้อมูล
ภาคตัดขวางอนุกรมเวลา วิธีการประมาณค่าโดยใช้ตัวแปรเครื่องมือ เทคนิคการประมาณค่าแบบดีไอดีและ 
การใช้คะแนนโพรเพนซิตี้ในการหาผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเขียนชุดค าสั่งในโปรแกรมอาร์ในการ
วิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐมิติ 

Basic concepts and application of statistical and econometrics for public  
policy analysis, estimation of the simple regression model and the multiple regression 
model, dummy variables, problems that occur in the regression model, panel estimation 
methods, difference-in-differences (DID) and propensity score matching (PSM) for estimating 
the impacts of policy, and writing the code in R programming for analyzing econometrics 
model 

 
1302 424 การวางแผนและนโยบายการขนส่ง     3(3-0-6) 

Transportation Planning and Policy 
แนวคิด หลักการพื้นฐานของการวางแผนนโยบายการขนส่ง กระบวนทางนโยบาย 

สาธารณะด้านการขนส่งของไทย ปัญหาทางด้านนโยบายของการขนส่งมวลชนในเขตเมืองและชนบท 
ความท้าทายทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจต่อการวางแผนการขนส่งกรณีศึกษาของไทยและประเทศ 
คัดสรร 

Concepts and fundamental principles of transportation planning,  
Thailand’s transportation policy process, public transportation problems in urban and 
rural areas, and political, societal, and economic challenges specific to transportation 
planning in both Thailand and selected countries 

 
1302 425 การบริหารงบประมาณและการเงินสาธารณะ     3(3-0-6) 
  Public Budgetary and Financial Management 

สาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
รูปแบบพัฒนาการ ระบบงบประมาณและกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวการณ์ ต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทย 
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Various contents of budget as tools of policy implementation; budgetary  
system and decision making process in different circumstance; relation between 
political and administrative policies and budgetary in Thailand 
 
1302 426 การผังเมืองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 

Urban Planning for Public Administration 
ทฤษฎีและแนวคิดทางการผังเมืองและผังภาค ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ  

การผังภาค  การผังเมือง และการน าผังไปปฏิบัติ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการผังภาค 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและการบริหารเชิงพ้ืนที่ การบริหารภาคและเมือง 

Theories and concepts of urban and regional planning, relation between 
public policy, regional and urban planning and plan implementation, urban and regional 
planning rule/regulation, geographic information system for physical planning and 
management and urban and regional planning 
 
1302 427 การจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 

Change Management 
วิเคราะห์ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบองค์การ แรงผลักดันทั้งจากภายในและ 

ภายนอก ความล้าสมัยของรูปแบบองค์การแบบเก่า อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรุนแรงและความ
เข้มข้นของการแข่งขัน ความคาดหวังของสังคม ลูกค้าและประชาชน ศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การ ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ความขัดแย้งภายในของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การสร้างแนวร่วมการเปลี่ยนแปลง 

Analyze the nature of change that impacts organization, internal and 
external forces, obsoleteness of static organization, influence of Information Technology, 
violence and complexity of competition, expectation of society, customer and citizen, 
categories of change in organization, change models, conflict in organizations, resistance to 
change, change coalition buiding  
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1302 428 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  3(3-0-6) 
  Philosophy and Concepts of Human and Community  

Resource Development 
ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในมิติ 

การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และจริยธรรม การสร้างกรอบ
แนวคิดเชิงปรัชญา  เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับพหุลักษณ์ของสังคมและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
  Philosophy and concepts of development; human and community resource 
development in educational, socio-cultural, economic, political, environmental, healthy, and 
ethical dimensions; construction of philosophical framework for human and community 
resource development in response to societal plurality and trends of change at local and 
global levels 

 
 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 1. วิชาเอกบังคับ   

1303 201 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
History of International Relations 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ความหมาย ขอบเขต และการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียถึงหลังสงครามเย็น 
Meaning, scope and practices of international relations, and history of 

 international relations from the Peace of Westphalia to the post-Cold War 
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1303 202 กฎหมายระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  International Law 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง 

ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน ผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ การระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศในบางเรื่อง รวมถึง กฎหมายทะเล กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

History of International Law; sources of International Law; the  
relationship between domestic laws and International Law; subject of International 
Law; recognition of states and governments; rights and duties of states; international 
customary law; international treaties; state jurisdiction; state responsibility; dispute and 
settlement; selected topics of International Law including law of sea, international 
humanitarian law and international human rights law 
 
1303 203 แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Approaches to International Relations 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งแนวทาง 

การศึกษาแบบดั้งเดิมและแนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์ ตลอดจนข้อถกเถียงและการประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ 

Basic concepts and theories of International Relations, including  
traditional and critical approaches as well as their debates and application in analyzing  
international issues 
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1303 204 มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  Great Powers and International Politics 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
อิทธิพลระหว่างมหาอ านาจ รวมถึงความสัมพันธ์แบบหลั่นชั้นในการเมืองระหว่าง 

ประเทศ และผลกระทบต่อระบบระหว่างประเทศ โดยเน้นบริบทร่วมสมัย 
The interplay between great powers, including the hierarchical relation 

 in international politics, and their impacts on international system, emphasizing on the 
contemporary context 
 
1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

Research Methodology for International Relations 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ความหมายและหลักการเกี่ยวกับวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลการวิจัย และการน าเสนอ
ผลการวิจัย   
  Meaning and principles of international relations research methodology, 
types of research, research design, data collecting, data analysis, and presentation of 
research findings 
 
1303 206 ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

English for International Relations  
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นการฟัง พูด  

อ่าน เขียน 
Basic English skills in international relations whith emphasis on listening,  

speaking, reading and writing 
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1303 301 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Selected Reading in International Relations 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 206 ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่าง 
     ประเทศ 
Prerequisite   :  1300 206 English for International Relations  
งานเขียนภาษาอังกฤษทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีคัดสรรและงานเขียนที่เกี่ยวข้อง 

ในลักษณะการอ่านเอาเรื่อง 
Selected English writings in international relations for reading comprehension 

 
1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย     3(3-0-6) 
  Thai Foreign Relations  

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
พ้ืนฐานความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน กระบวนการก าหนดนโยบาย 

ต่างประเทศและการตัดสินใจของผู้น า  รวมถึงนโยบายของไทยต่อประเทศมหาอ านาจและประเทศในภูมิภาค 
Fundamentals of modern Thai foreign relations; foreign policy making  

process and elites’ decision; Thai foreign policy towards major powers and its neighboring 
countries 
 
 
 

1303 303 องค์การระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  International Organization 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
วิวัฒนาการ แนวคิด และโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทด้าน 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขความขัดแย้ง ส่งเสริมสันติภาพ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

Evolution, concepts, structures and roles of international organizations in  
political, economic, and social affairs, particularly in resolving international conflicts and in 
promoting peace and international cooperation 
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1303 304 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
  Foreign Relations of Southeast Asia  

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งบริบทของ 

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนแนวโน้มความสัมพันธ์ของภูมิภาค 
Social, economic and political relations of Southeast Asian states in the  

context of domestic and international settings, including regional trends 
1303 305 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  International Political Economy 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ข้อถกเถียงของทฤษฎี 

เหล่านั้นและการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
Concepts and theories concerning international political economy;   

debates and application of those theories for case studies in various regions of the 
world 
 
1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  Seminar on Specific Issues in International Relations 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 

Prerequisite   :  1303 205 Research Methodology for  
     International Relations 
การวิจัยด้วยตนเอง ในประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Individual study on specific issues in international relations 
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1303 401 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
The Greater Mekong Subregion in International Relations 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนพัฒนาการ 

ของภูมิภาคนิยมในมิติต่าง ๆ อาทิ บูรณาการทางเศรษฐกิจและประเด็นปัญหาข้ามชาติ 
Foreign relations of countries in the Greater Mekong Subregion, as well  

as development of regionalism in various aspects such as economic integration and 
transnational issues 
 
1303 402 ประชาสังคมในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

Civil Society in World Politics 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Prerequisite   :  1300 103 Introduction to International  
     Relations 
บทบาทและความส าคัญของภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนข้ามชาติ  

ในประเด็นปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาในการเมืองโลก 
Role and significance of civil society and transnational nongovernmental  

organizations in current issues of politics, economy, society and development in world 
politics 
 

 2. วิชาเอกเลือก   

   2.1 วิชาเลือกในวิชาเอก   

1303 403 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก      3(3-0-6) 
  Globalization and World Politics  

แนวคิด และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการเมืองระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ  
การเมืองและสังคม 

Concepts and effects of globalization on economic, political, and social  
aspects in international politics 
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1303 404 ยุทธศาสตร์และความม่ันคงระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
International Strategy and Security 
ยุทธศาสตร์และเครื่องมือทางการทหาร ผลกระทบ และพลวัตรในระบบความมั่นคงระหว่าง 

ประเทศ 
Military strateges and tools of states, their effects, and dynamics in the  

international security system  
 

1303 405 วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสารระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
Transnational Culture and International Communication 
ความรู้พื้นฐานในการศึกษาการสื่อสารและวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมข้ามชาติ  

วัฒนธรรมสมัยนิยมและกลุ่มวัฒนธรรมย่อย  ปรากฏการณ์แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างประเทศ  
เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม  ทฤษฎีส านักวิพากษ์ และ
ส านักวัฒนธรรมศึกษา 

Fundamental knowledge of communication and culture comprising of  
national culture, transnational culture, pop culture, and subculture; international  
communication phenomena, approaches, and theories such as propaganda, communication 
for development, cultural imperialism, critical theory and cultural studies 
 
1303 406 เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน         3(3-0-6) 

Contemporary Global Economy 
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  สถาบันระหว่างประเทศที่วางกรอบด้าน 

การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบการค้าและประเด็น
ทางเศรษฐกิจส าคัญอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 

Development of international economic system; international institutions governing  
international trade, international monetary system, foreign investment, trade forms and other 
contemporary economic issues  
 
1303 407 การพัฒนาระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Development 

ประวัติของการพัฒนาในบริบทระหว่างประเทศ ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ  
ประเด็นส าคัญของการพัฒนาระหว่างประเทศ อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และความช่วยเหลือต่างประเทศ 
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History of development in international context, theories and strategies  
of development, key issues in international development such as poverty, social 
inequality, environmental sustainability, and foreign aids  
 
1303 408 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Human Rights in International Relations  
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนกับอ านาจ 

อธิปไตยของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและนโยบายต่างประเทศ 
Importance of human rights in International Relations, human rights and  

state sovereignty; relationship between human rights, ethics and foreign policies 
 
1303 409 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 

Foreign Relations of the United States 
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจากการปฏิวัติใน ค.ศ. 1776 ถึงปัจจุบัน และ 

กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ นโยบายความม่ันคงของชาติ นโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ และ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  

The United States foreign policy since 1776 revolution to present, and  
foreign policy making process, national security policy, foreign economic policy, and policy 
on human rights and democracy overseas 

 
1303 410 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน      3(3-0-6) 

Foreign Relations of China 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจีน นโยบายต่างประเทศของจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1949  

ถึงปัจจุบัน และกระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ นโยบายความม่ันคงระหว่างประเทศ นโยบาย
เศรษฐกิจตา่งประเทศ และนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน  

The historical Background of China, China foreign policy from 1949 to  
present, and foreign policy making process, national security policy, foreign economic 
policy, and development policy overseas of China 
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1303 411 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออก    3(3-0-6) 
Foreign Relations of the East Asia 
พัฒนาการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก  
Political Development and social and economic changes affecting foreign  

relations of countries in East Asia  
 
1303 412 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหภาพยุโรป    3(3-0-6) 

Foreign Relations of the European Union 
  ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหภาพยุโรป ทั้งในฐานะของสถาบันระหว่างประเทศ
และแต่ละประเทศสมาชิก โดยเน้นปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรป 
  Foreign relations of the European Union as an international institution 
and the individual member states with an emphasis on economic and political 
characteristics of Europe 
 
1303 413 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 3(3-0-6) 

Foreign Relations of Russia and CIS Countries 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปัจจัยทาง 

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็นข้ามชาติที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ต่างประเทศและบทบาทของรัสเซีย 
ต่อการเมืองโลกและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 

Historical backgrounds, political structures and changes, socioeconomic  
factors, and transnational issues related to foreign relations, role of Russia in world politics 
and CIS countries 

 
 

1303 414 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของลาตินอเมริกา    3(3-0-6) 
Foreign Relations of Latin America 
พัฒนาการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 
Political Development and socioeconomic changes affecting foreign relations  

of countries in Latin America 
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1303 415 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของตะวันออกกลาง    3(3-0-6) 
Foreign Relations of the Middle East 
พัฒนาการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง 
 Political Development and socioeconomic changes affecting foreign relations  

of countries in the Middle East 
1303 416 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียใต้     3(3-0-6) 

Foreign Relations of South Asia 
พัฒนาการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ 
Political Development and socioeconomic changes affecting foreign relations  

of countries in South Asia 
 
1303 417 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Foreign Relations towards Neighboring Countries 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
Prerequisite   :  1303 302 Thai Foreign Relations 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศและประเด็นปัญหาส าคัญในความร่วมมือ 

และความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย 
Analysis of factors affecting foreign policies and key issues in international 

cooperation and conflicts between Thailand and its neighboring countries such as Laos, 
Cambodia, Myanmar, and Malaysia  
 
1303 418 สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค   3(3-0-6) 
  Seminar on Regional Cooperation and Integration 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 303 องค์การระหว่างประเทศ  
Prerequisite   :  1303 303 International Organization 
แนวคิดทฤษฎีภูมิภาคนิยมและการรวมกลุ่ม ปัจจัยและความท้าทายต่อความร่วมมือและ 

การรวมกลุ่มโดยเน้นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 
Concepts and theories of regionalism and integration, factor and challenges of  

regional cooperation and integration through comparative perspectives 
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1303 419 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน     3(3-0-6) 
  Seminar on Transborder Issues 

การสัมมนาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความขัดแย้งข้ามพรมแดนของรัฐ  
อาทิ การย้ายถิ่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความม่ันคง โดยใช้กรณีศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ  

Seminar on transborder issues relating to cooperation and conflict such as  
migration, public health, environment and security from case studies in different regions 
 
1303 420 สัมมนาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Seminar on International Environmental Politics 

ประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ปัญหามลภาวะ ภัยธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของประชาคมโลก รวมถึงผลต่อการเมืองและความร่วมมือระหว่างประเทศ  

Major global environmental issues such as climate changes, pollution,  
natural disaster and natural resources depletion; international approaches on management 
of environmental issues including their impacts on international politics and cooperation 
 
1303 421 สัมมนาการทูตสาธารณะ       3(3-0-6) 

Seminar on Public Diplomacy 
ความหมายของการทูตสาธารณะ ปัจจัย องค์ประกอบ และเงื่อนไขในการด าเนินนโยบาย 

ประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงและกรณีศึกษา เช่น อ านาจละมุนและการทูตวัฒนธรรม 
Definition of public diplomacy; factors, elements, and conditions of its  

Implementation; related key issues and case studies sus as soft power and cultural 
diplomacy 

 
1303 422 สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
  Seminar on International Conflict and Resolution 

แนวคิดและหลักปฏิบัติในการวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ  การจัดการความ 
ขัดแย้ง  ความพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและทั่วโลกเพ่ือสันติภาพและความม่ันคง
ระหว่างประเทศ 

Concepts and practices in the analysis of international conflicts, conflict  
management, and conflict resolution efforts domestically and worldwide for international 
peace and security 
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   2.2 วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง   

1303 501 ภาษาอังกฤษ 1        3(1-2-3) 
  English 1 

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการพ้ืนฐาน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Basic academic English skills with an emphasis on listening, speaking, reading  

and writing 
 

1303 502 ภาษาอังกฤษ 2        3(1-2-3) 
  English 2 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 501 ภาษาอังกฤษ 1  
Prerequisite   :  1303 501 English 1 
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับกลาง โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Intermediate academic English skills with an emphasis on listening, speaking,  

reading and writing 
 
1303 503 ภาษาจีน 1         3(1-2-3) 
  Chinese 1 

ทักษะภาษาจีนพ้ืนฐาน เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Basic Chinese skills for daily life communication with an emphasis on  

listening, speaking, reading and writing 
 
1303 504 ภาษาจีน 2        3(1-2-3) 

Chinese 2 

เงื่อนไขของรายวิชา   :  1303 503 ภาษาจีน 1  
Prerequisite   :  1303 503 Chinese 1 
ทักษะภาษาจีนระดับกลาง เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Intermediate Chinese skills for daily life communication with an emphasis on  

listening, speaking, reading and writing 
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หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก   
1.  การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับราชการ  

1311 101 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการพลเรือน  3(3-0-6) 

Knowledge and Proficiency for Government Officials  
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม  

และทักษะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการพลเรือน  
Analytical thinking on linguistic, mathematic and abstract and skills required  

for government officials 
 

1311 102 ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Knowledge and Proficiency for Local Government Officials 

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม  
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

Analytical thinking on linguistic, mathematic and abstract and skills required  
for local government officials 
 
1311 103 ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี      3(3-0-6) 

Knowledge and Characteristics of Good Government Officials  
ความรู้พื้นฐานการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหาร 

กิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระเบียบ จริยธรรม และคุณธรรมส าหรับข้าราชการ  
Basic knowledge of being a good government officials, public administration  

regulations, principles of good governance, administrative practices, and rules, ethics and 
morals for government officials 
 
1311 104 ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน     3(3-0-6) 

English for Government Officials  
การสนทนา ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการ 

พลเรือน 
English conversations, vocabularies, sentence structures, and readings for 

government officials 
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1311 105 การปกครองท้องที่       3(3-0-6) 
Provincial Affairs  
พัฒนาการการปกครองท้องที่ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ การไกล่เกลี่ย

ประนปีระนอมข้อพิพาท การบริหารงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ความสัมพันธ์ระหว่างราชการท้องที่กับ
ส่วนราชการท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การบริหารจัดการสาธารณ
ภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับต าบลและหมู่บ้าน กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 

Evolution of provincial affairs; Provincial Affairs Act; Community mediation;  
Village committee administration; Relationship between provincial affairs and local 
government; Civil registration; Peacekeeping operations in the village; Disaster management; 
Drug abuse preventions and solutions; Protecting children, youth, women, the elderly, the 
disabled and the disadvantaged from exploitation and abuse; Maintaining the public lands; 
Economic and tourism development at the sub-district and village levels; The laws relating 
to the duties of sub-district and village headmen 
 
1311 106 กฎหมายอาญา        3(3-0-6) 

Criminal Law 
หลักท่ัวไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย  

ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระท าความผิดซ้ า อายุความ ความผิดอาญาส าคัญ ตลอดจนความผิดลหุโทษ 

General principles on criminal law; application of criminal law; punishments  
and measures of safety; criminal liability; criminal attempt, principals and supporters; 
concurrence of offences; prescription; main criminal offenses including petty offences 
 
1311 107 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       3(3-0-6) 

Criminal Procedure Law 
หลักท่ัวไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและ 

ต ารวจ พนักงานอัยการและศาล การสืบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการ
บังคับทางอาญา อ านาจสั่งการคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
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General principles of criminal procedural law; powers of the administrative  
officials, police, public prosecutors and courts; criminal case investigation; measure of 
criminal enforcement; methods following the measures for criminal enforcement; authority 
of prosecutors in diagnosing legal cases; accusation of criminal case and civil case in 
relation to criminal case 

 
1311 108 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 

Evidence Law 
กฎเกณฑ์ และการสืบพยานของศาล ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หลักในการรับฟังและ 

ไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่า ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย ข้อที่ศาลรู้เอง และ 
เจ้าหน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญาภาค 5 รวมถึงการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 

Legal principles pertaining to principle and take evidence; principle in judicial  
evidence and exclusion of evidence including to hearsay evidence legal assumption; 
judicial cognizance and burden of proof according to Civil Procedure Code in Book 1 title 5 
and Criminal Procedure Code in Book 5; evidence protection in accordance with Evidence 
Protection Act 
 

2.  การเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

1311 201 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of the United States 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ และโครงสร้าง 

ทางสังคมของสหรัฐอเมริกา 
Historical background, political and economic development, and social  

structure of the United States 
 

1311 202 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society of Asia 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ และโครงสร้าง 

ทางสังคมของประเทศในเอเชีย 
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Historical background, political and economic development, and social  
structure of countries in Asia 

 
1311 203 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา    3(3-0-6) 

Politics, Economy and Society of Latin America 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ และโครงสร้าง 

ทางสังคมของประเทศในลาตินอเมริกา 
Historical background, political and economic development, and social  

structure of countries in Latin America 
 
 

1311 204 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป     3(3-0-6) 
Politics, Economy and Society in Europe 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ และโครงสร้าง 

ทางสังคมของประเทศในยุโรป 
Historical background, political and economic development, and social  

structure of countries in Europe 
 
1311 205 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย      3(3-0-6) 

Politics, Economy and Society of Thailand 
รูปแบบของรัฐไทย โครงสร้างทางสังคม การตั้งถิ่นฐานและครอบครัว ปัญหาสังคม  

วัฒนธรรมการเมืองและการเมืองวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ การเปลี่ยนผ่านของสังคมชนบท ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 

Concepts and approaches in the study of Thai state, society and culture;  
state formation and transformation of the Thai state; society structure, settlement and 
family; social problems; political culture and cultural politics; religions and beliefs; 
transformation of rural society; economic and cultural changes of Thai society in the 21st 
century 
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1311 206 อาเซียนในการเมืองโลก        3(3-0-6) 
ASEAN in World Politics 
พัฒนาการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) โครงสร้าง บทบาท 

หน้าที่ ความส าคัญ และความสัมพันธ์ทั้งมิติความร่วมมือและความขัดแย้งภายในภูมิภาครวมถึงความสัมพันธ์
กับประเทศนอกภูมิภาค ประเด็นปัจจุบันและอนาคตของอาเซียนในเวทีโลก 

Development of ASEAN; structure, functions, importance and ASEAN  
relations within region and external countries both in cooperation and conflict, current 
issues and trends of ASEAN in world arena 

 
 

3. การเสริมทักษะด้านการท างาน 

1311 301 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
Practicum in Political Science 
การฝึกงานในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้มีประสบการณ์ตรง 

เป็นการศึกษาแบบนับหน่วยกิต การประเมินผลใช้เกณฑ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 
Field training in the government organization, or private sector in order to  

gain direct experience. Course grades will be S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 
 

1311 302 บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
Personality, Manners and Presentation Skills in Public Sphere 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการน าเสนอในที่สาธารณะ เพื่อการประกอบ 

อาชีพ 
Development of Personality, manners, and presentation skills in public  

sphere for careers 
 

1311 303 การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน     3(3-0-6) 
Office Management in Public and Private Sectors 
การจัดการงานสารบรรณ งานบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 
Management of correspondence, and information services, including basic  

knowledge in using computer programs, and computer using in office for both public and 
private sectors 
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1311 304 จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน    3(3-0-6) 

Service Psychology for Public and Private Sectors 
จิตวิทยาพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริการ การสื่อสาร และการสร้างความพึงพอใจในการบริการ 

ให้กับผู้มารับบริการในภาครัฐและเอกชน 
Basic psychology in services, communication, and creating satisfactory when  

providing services to recipients in public and private sectors 
 

1311 305 การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร      3(3-0-6) 
Critical Thinking in Management 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และความส าคัญของการคิดวิเคราะห์  

การจัดประเภทความรู้หรือข้อมูลและระบบการคิด กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารเชิงการคิดวิเคราะห์
เพ่ือผลงานที่ดี คุณลักษณะของนักคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์กับกรณี
ตัวอย่าง 

Basics and significance of Critical Thinking, Domain of knowledge and  
cognitive system, Managerial decision-making process with Critical Thinking for enhancing 
positive outcomes, Characteristics of critical thinkers, Application of Critical Thinking to case 
examples 

 
1311 306 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น     3(3-0-6) 

Local Wisdom and Local Administration 
แนวคิด ความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน พ้ืนฐานความคิด รากเหง้าของวัฒนธรรม  

การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ความคิด และศักยภาพของตนในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านไปปรับใช้กับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้สังคมพัฒนา
อย่างมั่นคงและก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 

Concepts, significance of local wisdoms, conceptions and cultural roots;  
local people empowerment to develop their ideas and capacities for local development; 
applying local wisdom in local administration for sustainable development  
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1311 307 การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน      3(3-0-6) 
Strategic Planning for Global Disruption 
แนวคิดและวิธีวางแผนกลยุทธ์ ความส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสภาวะโลกยุค 

ดิสรัปชันในปัจจุบัน และการฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคที่ดิสรัปชันเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างาน
ภาครัฐและเอกชนในยุคศตวรรษที่21 

Concepts and approaches to Strategic Planning for Global Disruption era;  
workshops of Strategic Planning on Global Disruption with focus on public and private 
sector integration for the 21st century 
 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
เลขตัวที่ 1,2  หมายถึง  คณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่เปิดสอน 
เลขตัวที่ 3,4  หมายถึง  วิชาเอกท่ีรับผิดชอบในรายวิชาที่เปิดสอน 
เลขตัวที่ 5  หมายถึง  ชั้นปี 
เลขตัวที่ 6,7  หมายถึง  ล าดับรายวิชา 
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

          ตัวอย่าง  3(3-0-6) 
 ตัวเลขหน้าวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง         

1 นางสาวณัฐกานต์   
อัครพงศ์พิศักดิ์ 

3-1009-02008- 
xx-x 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Political  Science 
and  International  
Relations)  

The Australian National   
University, Australia  

2012 15 15 15 15 15 

M.A. (Public  
Administration and  
Public Policy) 

University of York, UK 
 

2007 

วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 
2 นายวินัย ผลเจรญิ 3-3208-00281- 

xxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ร.ด. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 15 15 15 15 15 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2538 

3 นายเชิงชาญ   
จงสมชัย 

3-4699-00003- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.A. (Social Science) Hitotsubashi University, 
Japan 

2001 18 18 18 18 18 

ร.ม.(การปกครอง)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ร.บ. (การปกครอง) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 

 



113 
 

 

113 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

เหรียญทอง) 
4 นายศราวุฒิ   

วิสาพรม 
1-5299-00200- 

xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2557 18 18 18 18 18 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค 
ทางรัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรม
มาธิราช 

2562 

ศศ.บ. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2552 

5 นางสาวศุทธิกานต์ 
มีจั่น 

3-1101-00485- 
xxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 15 15 15 15 15 
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

6 นางสาวจินตนา   
เมืองแมน 

3-8399-00013- 
xx-x 

 

อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 18 18 18 18 18 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร ์
2546 

7 นางสาวจิตราภรณ ์
สมยานนทนากลุ 

3-1020-01494- 
xx-x 

 

อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 15 15 15 15 15 
ร.บ. (การปกครอง)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

8 นายธวัชชัย   
ป้องศรี 

3-4509-00145- 
xx-x 

อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 15 15 15 15 15 

ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2548 
ร.บ. (การปกครอง) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1  
เหรียญทอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

9 นายปฤณ   
เทพนรินทร ์

3-9102-00017-  
xx-x 

อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 15 15 15 15 15 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

10 นางสาวหนึ่งนยา   
ไหลงาม 

1-9698-00021- 
xxx 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา)   

มหาวิทยาลยัมหิดล 2557 18 18 18 18 18 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์

2550 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์         

11 นายประโยชน์   
ส่งกลิ่น 

3-2105-00198- 
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

ร.ด. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 15 15 15 15 15 

ศศ.ม. (พุทศาสนศึกษา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลยัมหิดล 2540 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 
2536 

12 นายจีรศักดิ์  
โพกาวิน 

3-7001-00887- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2562 18 18 18 18 18 

ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2554 

ร.บ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

13 นางสาวกันตา  
วิลาชัย 

3-4603-00011- 
xx-x 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบาย 
สาธารณะ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2555 15 15 15 15 15 

ผ.ม. (การวางแผนภาคและ
เมืองมหาบณัฑิต) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

14 นายคะนอง   
พิลุน 

3-4607-00987- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

2549 15 15 15 15 15 

รป.บ. (การบรหิารทั่วไป) มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2554 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย 

2547 

15 นายวชิรวัตติ ์
อาริยะสิริโชต ิ

1-1014-01253-  
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2556 15 15 15 15 15 

ศศ.บ. (การจัดการการ
พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 

16 
 

 

นายชินวัตร 
เชื้อสระค ู

3-4899-00008-  
xx-x 

อาจารย ์
 
 

 

รป.ด.(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

2559 15 15 15 15 15 

ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 



116 
 

 

116 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

17 นายประสงค์ชัย 
เศรษฐสรุวิชญ ์

1-5099-01003- 
xx-x 

อาจารย ์
 
 

ร.ม. (การเมืองและ 
การจัดการปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 18 18 18 18 18 

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         

18 นางสาวสัญญารตัน์  
มีสุวรรณ 

3-8403-00177-  
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Political Science)  University of Hawaii at 
Manoa, USA 

2013 15 15 15 15 15 

M.A. (International 
Studies) 

Hokkaido University, 
Japan 

2006 

ร.บ. (การระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

19 นางสาวสุจติรตรา   
ฤทธิ์สกุลชัย 

3-1010-00308- 
xx-x 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Asia-Pacific 
Studies) 

National Chengchi 

University, Taipei, 
Taiwan 

2018 15 15 15 15 15 

ร.ม. (การระหว่างประเทศ
และการทตู) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

ศศ.บ. (ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2545 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

2545 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

20 นางสาวคู่บุญ   
จารุมณ ี

3-4499-00185- 
xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. (Political 
Problems of 
International 
Relations, 
Global and Regional 
Development) 

School of International 
Relations, 
Saint Petersburg State 
University, Russia 
 

2016 15 15 15 15 15 

M.A. (Southeast Asian 
Studies)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2546 

21 นางสาวนิลุบล  
ไพเราะ 

3-7299-00020- 
xx-x 

อาจารย ์
 

ปร.ด.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2561 18 18 18 18 18 
ร.ม. (การระหว่างประเทศ
และการทตู) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

อ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

22 
 
 
 
 
 

นายโอม   
ฉัตรนนท์ 
 

3-1005-03025-  
xx-x 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 

 

Ph.D. (Development 
Studies) 
 

International Institute 
of Social Studies, 
Erasmus University 
Rotterdam,  
The Hague, The 
Netherlands  

2018 
 

15 15 15 15 15 

 
ร.ม. (การระหว่างประเทศ
และการทตู) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

 
ร.บ. (การระหว่างประเทศ)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  -ไม่มี



119 
 

 

119 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  4.1.2  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสังคม 
  4.1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ  และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  4.1.4  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม 
  4.1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้ 
  4.1.6  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า  หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  4.1.7  สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 4.2  ช่วงเวลา 
  นิสิตที่จะสามารถลงทะเบียนรายวิชา  1311 301  การฝึกงานทางรัฐศาสตร์  
(Practicum in Political Science)  ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่  3  เป็นต้นไป   
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา  1311 301  การฝึกงานทางรัฐศาสตร์  
(Practicum in Political Science)  ได้ในภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)   
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์  โดยการปฏิบัติและมีงานวิจัยส่งเป็นรายบุคคล  ดังรายละเอียดรายวิชาของแต่ละวิชาเอก
ดังต่อไปนี้    
  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

1301 301  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการเมืองการปกครอง    3(3-0-6) 
     Research Methodology for Politics and Government 

1301 305  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง    3(3-0-6) 
       Seminar on Specific Issues in Politics and Government 
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  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 207  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 

       Research Methodology for Public Administration 
1302 304  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 

    Seminar on Specific Issues in Public Administration 
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1303 205  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
    Research Methodology for International Relations 

1303 306  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
    Seminar on Specific Issues in International Relations 

  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  และสามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานทางด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้องได้ 
  5.3  ช่วงเวลา 
  เรียนทฤษฎีในชั้นปีที่  3  ภาคต้น  และท าวิจัยในชั้นปีที่  3  ภาคปลาย 
   5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
  5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1  จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 
  5.5.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล 
  5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษา  ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัย  การเขียนเค้า
โครงการวิจัย และการติดตามการศึกษาวิจัยของนิสิตอย่างใกล้ชิด  จนเขียนรายงานการวิจัยแล้วเสร็จ 
ในภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
  5.3.4  จัดเวทีให้นิสิตได้น าเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์และเพ่ือนิสิต 
  5.3.5  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1  ประเมินความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยโดยใช้แบบประเมินกระบวนการวิจัย 
  5.6.2  ประเมินความสนใจและความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.6.3  ประเมินรายงานการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย 
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หมวดที่  4   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน กิจกรรม 

1.1 เป็นพลเมืองที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ 
และ  จิตสาธารณะ 

การบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ตลอดจนจิตสาธารณะ 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิต
ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ 
การช่วยเหลือสังคม หรือการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

1.2 มีการเปิดกว้างทาง
ความคิด และมีความ
เคารพต่อความคิดเห็นที่
แตกต่างไปจากตนเอง 

การเรียนการสอนที่เน้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการ
เคารพและเปิดกว้างต่อความคิดเห็น
ที่แตกต่าง 

ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือให้นิสิตได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจัดเวที
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัจจุบันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

1.3 มีทักษะในการ
สื่อสารความคิดเห็นที่มี
ต่อสภาพสังคมการเมือง
ภายใต้แนวคิดทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ 

ก าหนดให้นิสิตเขียนและน าเสนอ
รายงานประกอบในรายวิชาต่าง ๆ 
ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  

สนับสนุนให้นิสิตได้เผยแพร่และ
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
วารสารที่มีมาตรฐาน/การประชุม
ทางวิชาการ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

2.1.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์          

2.1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สร้างสรรค์กระบวนการสอนที่กระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตได้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆที่สอน 

       2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน  เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การ
สอบ และประเมินจากงานเขียนของนิสิตตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ  รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2 ความรู้ 
                2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญทาง
รัฐศาสตร์ 

2.2.1.2 สามารถติดตามและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคม 

              2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาความรู้ด้านความรู้ 
สอนด้วยการบรรยายโดยส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่

ส าคัญทางรัฐศาสตร์  และกระตุ้นให้นิสิตมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งมีความใส่ใจที่จะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

       2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การ

ทดสอบย่อย และการสอบ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

                2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นทาง
รัฐศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม 



123 
 

 

123 

2.3.1.2.สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะเพ่ือชี้น าสังคมหรือ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติ 

2.3.1.3 มีทักษะในการอธิบาย การจับประเด็น หรือการคิดแย้ง 

              2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง และให้นิสิต
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมหรือด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

              2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงานที่นิสิตจัดท าในรายวิชาต่าง ๆ 
การถาม-ตอบและการอภิปรายในชั้นเรียน หรือการเขียนวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองจากการ
เข้าร่วมหรือด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและนอกชั้นเรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
ต่างๆ ในกลุ่ม 

2.4.1.3 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและเปิดกว้างทางวิชาการ 

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการท างานร่วมกันและรับผิดชอบในการจัดท า
รายงานหรือกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ เป็นกลุ่ม  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกชั้น
เรียน เพื่อให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการรายงานหรือผลการจัดกิจกรรมในรายวิชาและสังเกตพฤติกรรม  
เช่น  การแสดงออก  การแสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมงานกันระหว่างนิสิตด้วยกันหรือระหว่าง
นิสิตกบับุคคลภายนอก   
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ประกอบการศึกษาทาง 
รฐัศาสตร์ 

2.5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ประกอบ 
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

2.5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
อย่างเหมาะสม  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรม  ส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการ
ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขมาอธิบายและน าเสนอผลการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารในชั้นเรียนและกับบุคคลอ่ืน ๆ นอกห้องเรียน 

                2.5.2. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการอธิบายข้อมูลเชิง
ตัวเลขที่นิสิตน ามาประกอบข้อมูลที่น าเสนอในรายงาน และการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การน าเสนอและจัดท ารายงานในรายวิชาต่าง ๆ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping) 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

                1.1 มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

2.  ความรู้ 
                2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญทางรัฐศาสตร์ 

2.2 สามารถติดตามและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคม 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

       3.1 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นทางรัฐศาสตร์เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม 

3.2.สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะเพ่ือชี้น าสังคมหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติ 

3.3 มีทักษะในการอธิบาย การจับประเด็น หรือการคิดแย้ง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                4.1 สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและเปิดกว้างทางวิชาการ       

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ประกอบการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆประกอบการศึกษาทาง

รัฐศาสตร์ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเหมาะสม 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum mapping) 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาแกน              
1300 101 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political 
Science 

             

1300 102 
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public 
Administration 

             

1300 103 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น 
Introduction to Public 
Administration 

             

1300 104 
กฎหมายเบือ้งต้น 
Introduction to Law 

             

1300 201 
การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and 
Government  

             

1300 202 
ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1300 203 
การเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในอีสาน 
Politics and Political 
Changes in Isan 

             

1300 204 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to 
Economics 

             

วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
วิชาเอกบังคับ              

1301 201 
การเมืองเรื่องความยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and 
Human Rights 

             

1301 202 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง 
Constitutional 
Principles and Political 
Institutions 

             

1301 203 
การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นและภูมิภาค 
Local and Provincial 
Politics and 
Government 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 204 
แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
Approaches to Political 
Science 

             

1301 205 
การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

             

1301 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเมืองการปกครอง 
English for Politics and 
Government 

             

1301 301 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
การเมืองการปกครอง 
Research Methodology 
for Politics and 
Government 

             

1301 302 
ทฤษฎีสังคมและการเมือง
Social and Political 
Theory 

             

1301 303 
ประชาธิปไตยในโลก
ปัจจุบัน 
Democracies in 
Contemporary World 

             

1301 304 
บทคัดสรรทางการเมืองการ
ปกครอง 
Selected Reading in 
Politics and Government 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 305 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่อง
ทางการเมืองการปกครอง 
Seminar on Specific 
Issues in Politics and 
Government 

             

1301 306 
การเมืองเรื่องการพัฒนา 
Politics of Development 

             

1301 307 
สันติศึกษา 
Peace Studies 

             

1301 308 
รัฐและสังคม 
State and Society 

             

วิชาเอกเลือก              

1301 401 
เพศสภาพ เพศวิถี กับ
การเมือง 
Gender, Sexualities, 
and Politics 

             

1301 402 
ทหารกับสังคม  
Military and Society 

             

1301 403 
การเมืองของพรรคการเมือง
และการเลือกตั้ง 
Party Politics and 
Elections 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 404 
ประวัติความคิดทางการเมือง 
History of Political 
Thoughts 

             

1301 405 
ศาสนากับการเมือง  
Religions and Politics 

             

1301 406 
วรรณกรรมกับการเมือง 
Literature and Politics 

             

1301 407 
ความคิดทางการเมืองไทย 
Thai Political Thoughts 

             

1301 408 
ชนชั้นน าและผู้น าทาง 
การเมือง 
Elite and Political 
Leaders 

             

1301 409 
การเมืองเรื่องผู้อพยพและ
การย้ายถิ่นฐาน 
Politics of Migrants and 
Migration 

             

1301 410 
การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 

             

1301 411 
การเมืองการปกครองของ
ประเทศมหาอ านาจ 
Politics of Major Powers 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 412 
ประเด็นร่วมสมัยในการเมือง
เอเชีย 
Contemporary Issues in 
Asian Politics 

             

1301 413 
ประชาสังคมในพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
Civil Society in Political, 
Economic and Social 
Development 

             

1301 414 
นโยบายสาธารณะกับการ
เลือกปฏิบัติทางสังคม 
Public Policy and Social 
Discrimination 

             

1301 415 
สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้าน
สิทธิมนุษยชน 
Seminar on Current 
Issues in Human Rights 

             

1301 416 
การเมืองเรื่องที่ดิน 
Politics of Land  

             

1301 417 
การเมืองนครและนโยบาย
เมือง 
Urban Politics and 
Policy 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 418 
แนวคิดและทฤษฎีการ
กระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่น 
Concepts and Theories  
of Decentralization and 
Local Government 

             

1301 419 
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
อีสาน 
Politics and Local 
Government in Isan  

             

1301 420 
การเมืองกับระบบราชการ 
Politics and Bureaucracy 

             

1301 421 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและกลไก
คุ้มครองทางด้านสิทธิ
มนุษยชน 
International Human  
Rights Standards and  
Human Rights  
Protection Mechanism 

             

1301 422 
สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
และโลกาภิวัตน์ 
Human Rights and 
Development and 
Globalization 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 423 
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
Environmental Politics 

             

1301 424 
การเมืองกับธุรกิจ 
Politics and Business 

             

1301 425 
เศรษฐศาสตร์การเมือง 
Political Economy 

             

1301 426 
ทฤษฎีการเมือง 
แนวมาร์กซิสต์ 
Marxist Political Theory 

             

1301 427 
กฎหมายมหาชน  
Public Law 

             

1301 428 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

             

1301 429 
การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐตามรัฐธรรมนูญ 
Constitutionalism and 
State Accountability 

             

1301 430 
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยใน
การเมืองการปกครองไทย 
Seminar on 
Contemporary Issues in 
Thai Politics and 
Government 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 431 
สัมมนาขบวนการทางสังคม
ในอีสาน    
Seminar on Social 
Movements in Isan 

             

1301 432 
สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
Seminar on Nationalism 
and Political Changes 

             

1301 433 
สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชัน
และการต่อต้านการคอร์รัป
ชัน 
Seminar on Corruption 
and Anti-Corruption 

      

 
 
 

      

1301 434 
กฎหมายท่ีดินและการจัดการ
ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน 
Land Laws and Land 
Conflict Resolution 

             

1301 435 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law  

             

1301 436 
กฎหมายเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ 
Laws for Administration 
in Public Sector 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1301 437 
ความเหลื่อมล้ าและการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 
Inequality and Social 
Justice 

             

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอกบังคับ              

1302 201 
ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

             

1302 202 
ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administrative 
System  

             

1302 203 
การบริหารจัดการการเมือง
ท้องถิ่น   
Local Politics 
Administration 

             

1302 204 
นโยบายสาธารณะและ 
การวางแผน 
Public Policy and 
Planning 

             

1302 205 
พฤติกรรมองค์การและ 
การบริหาร 
Organization Behavior 
and Administration 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1302 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
English for Public 
Administration 

             

1302 207 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology 
for Public Administration 

             

1302 208 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource 
Management 

             

1302 209 
การบริหารการพัฒนา 
Development 
Administration 

             

1302 210 
การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal 
Administration 

             

1302 301 
บทคัดสรรทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
Selected Reading in 
Public Administration 

             

1302 302 
การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 
ในการบริหารงานภาครัฐ 
Digital Transformation in 
Public Administration 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1302 303 
การบริหารจัดการภาค
สาธารณะ 
Public Governance 

             

1302 304 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่อง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Specific 
Issues in Public 
Administration 

             

วิชาเอกเลือก              
1302 401 
การบริหารโครงการ 
Project Management 

             

1302 402 
การบริหารคุณภาพและ 
การจัดการความเสี่ยง 
Quality Administration 
and Risk Management 

             

1302 403 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน  
Disaster and Emergency 
Management 

             

1302 404 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ภาครัฐ 
Strategic Management in 
Public Sectors 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1302 405 
การพัฒนาองค์การและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
Organization 
Development and 
Learning Organization 

             

1302 406 
จริยธรรมส าหรับการ
บริหารงานภาครัฐ 
Ethics for Public Sectors 
Administration 

             

1302 407 
การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น 
Local Innovation 
Management 

             

1302 408 
การจัดการการท่องเท่ียว
ท้องถิ่น 
Local Tourism 
Management 

             

1302 409 
การสรรหา คัดเลือก และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 
Recruitment, Selection, 
and Human Resources 
Development  
in Public Sector 

             

1302 410 
การก าหนดต าแหน่งและ 
การบริหารค่าตอบแทน
ภาครัฐ 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
Classification of Position 
and Compensation 
Administration in 
Public Sector 
1302 411 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Performance Appraisal 
for Human Resource 
Administration in  
Public Sector 

             

1302 412 
กฎหมายแรงงาน และ
แรงงานสัมพันธ์ 
Labor Law and 
Employee Relation 

             

1302 413 
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
Local Personnel 
Administration 

             

1302 414 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation Administration 

             

1302 415 
การคลังท้องถิ่น  
Local Finance 

             

1302 416 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
Natural Resources and 
Environmental 
Management in Local 
Sectors 
1302 418 
สัมมนาปัญหานโยบาย
สาธารณะ 
Seminar on Public Policy 
Problems 

             

1302 419 
สัมมนาปัญหาการบริหารงาน
ภาครัฐ 
Seminar on Problems in 
Public Sectors 
Administration 

             

1302 420 
สัมมนาปัญหาการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
Seminar on Problems in 
Local Administration 

             

1302 421 
สัมมนาประเด็นเรื่องการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 
Seminar on  Issues of 
Human Resources 
Management in  
Public Sectors 

             

1302 422 
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
Public Policy Process 

             



141 
 

 

141 

รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1302 423 
การประยุกต์เศรษฐมิติ
ส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ 
Applied Econometrics  
for Public Policy Analysis 

             

1302 424 
การวางแผนและนโยบายการ
ขนส่ง 
Transportation Planning 
and Policy 

             

1302 425 
การบริหารงบประมาณ 
และการเงินสาธารณะ 
Public Budgetary and 
Financial Management 

             

1302 426 
การผังเมืองส าหรับ 
นักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Urban Planning for 
Public Administration 

             

1302 427 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Change Management 

             

1302 428 
ปรัชญาและแนวคิดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 
Philosophy and 
Concepts of Human 
and Community  
Resource Development 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
วิชาเอกบังคับ              

1303 201 
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
History of International 
Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 202 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
International Law 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 203 
แนวทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Approaches to 
International Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 204 
มหาอ านาจกับการเมือง
ระหว่างประเทศ 
Great Powers and 
International Politics 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 205 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Research Methodology 
for International 
Relations 

             

1303 206 
ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
English for International 
Relations  
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 301 
บทคัดสรรทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
Selected Reading in 
International Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 302 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของไทย 
Thai Foreign Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 303 
องค์การระหว่างประเทศ 
International 
Organization 

             

1303 304 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Foreign Relations of 
Southeast Asia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 305 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ 
International Political 
Economy 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 306 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่อง
ทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Seminar on Specific 
Issues in International 
Relations 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 401 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
The Greater Mekong 
Subregion in 
International Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 402 
ประชาสังคมในการเมืองโลก 
Civil Society in World 
Politics 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วิชาเอกเลือก              

1303 403 
โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
Globalization and 
World Politics 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 404 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ 
International Strategy 
and Security 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 405 
วัฒนธรรมข้ามชาติและการ
สื่อสารระหว่างประเทศ 
Transnational Culture 
and International 
Communication 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 406 
เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน   
Contemporary Global 
Economy 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 407 
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
International 
Development 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 408 
สิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ    
Human Rights in 
International Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 409 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา 
Foreign Relations of the 
United States 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 410 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของจีน 
Foreign Relations of 
China 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 411 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของเอเชียตะวันออก 
Foreign Relations of the 
East Asia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 412 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของสหภาพยุโรป 
Foreign Relations of the 
European Union 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 413 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของรัสเซียและกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช 
Foreign Relations of 
Russia and CIS 
Countries 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 414 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของลาตินอเมริกา 
Foreign Relations of 
Latin America 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 415 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของตะวันออกกลาง 
Foreign Relations of the 
Middle East 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 416 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของเอเชียใต้ 
Foreign Relations of 
South Asia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 417 
สัมมนาความสัมพันธ์
ต่างประเทศของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
Seminar on Thai 
Foreign Relations 
towards Neighboring 
Countries 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 418 
สัมมนาความร่วมมือและ
การรวมกลุ่มภูมิภาค 
Seminar on Regional 
Cooperation and 
Integration 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 419 
สัมมนาประเด็นปัญหาข้าม
พรมแดน 
Seminar on 
Transborder Issues 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 420 
สัมมนาการเมืองเรื่อง
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
Seminar on 
International 
Environmental Politics 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 421 
สัมมนาการทูตสาธารณะ 
Seminar on Public 
Diplomacy 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1303 422 
สัมมนาความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศและการ
แก้ปัญหา 
Seminar on International 
Conflict and Resolution 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง 
1303 501 
ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1303 502 
ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

             

1303 503 
ภาษาจีน 1 
Chinese 1 

             

1303 504 
ภาษาจีน 2 
Chinese 2 

             

หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก 
1) การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับราชการ 
1311 101 
ความรู้และความสามารถ
ส าหรับข้าราชการพลเรือน 
Knowledge and 
Proficiency for 
Government Officials  

             

1311 102 
ความรู้และความสามารถ
ส าหรับข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
Knowledge and 
Proficiency for Local 
Government Officials 

             

1311 103 
ความรู้และลักษณะ
ข้าราชการท่ีดี 
Knowledge and 
Characteristics of Good 
Government Officials  
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1311 104 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน 
English for Government 
Officials  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1311 105 
การปกครองท้องที่ 
Provincial Affairs  

             

1311 106 
กฎหมายอาญา 
Criminal Law 

             

1311 107 
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
Criminal Procedure Law 

             

1311 108 
กฎหมายลักษณะพยาน 
Evidence Law 

             

2) การเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
1311 201 
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของสหรัฐอเมริกา
Politics, Economy and 
Society of the United 
States 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1311 202 
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของเอเชีย 
Politics, Economy and 
Society of Asia 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1311 203 
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของลาตินอเมริกา 
Politics, Economy and 
Society of Latin 
America 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1311 204 
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของยุโรป 
Politics, Economy and 
Society in Europe 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1311 205 
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
Politics, Economy and 
Society of Thailand 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1311 206 
อาเซียนในการเมืองโลก 
ASEAN in World Politics 

             

3) การเสริมทักษะด้านการท างาน 
1311 301 
การฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 
Practicum in Political 
Science 

             

1311 302 
บุคลิกภาพ มารยาท และ
ทักษะการการน าเสนอ 
ในท่ีสาธารณะ 
Personality, Manners 
and Presentation Skills 
in Public Sphere 
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รายวิชา 1) คุณธรรม
จริยธรรม 

2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1311 303 
การบริหารส านักงานใน
ภาครัฐและเอกชน 
Office Management in 
Public and Private 
Sectors 

             

1311 304 
จิตวิทยาการบริการส าหรับ
ภาครัฐและเอกชน 
Service Psychology for 
Public and Private 
Sectors 

             

1311 305 
การคิดวิเคราะห์เพื่อการ
บริหาร 
Critical Thinking in 
Management 

             

1311 306 
ภูมิปัญญากับการ
บริหารงานท้องถิ่น 
Local Wisdom and 
Local Administration 

             

1311 307 
การวางแผนกลยุทธ์ในโลก
ยุคดิสรัปชัน 
Strategic Planning for 
Global Disruption 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs)  

 

รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

หมวดวิชาแกน          

1300 101 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

√ √   √   √ √ 

1300 102 
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

√ √   √   √ √ 

1300 103 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

√ √  √     √ 

1300 104 
กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

√ √   √   √ √ 

1300 201 
การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government  

 √ √ √    √ √ 

1300 202 
ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

 √ √ √    √ √ 

1300 203 
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน 
Politics and Political Changes in Isan 

 √ √ √    √ √ 

1300 204 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

 √ √ √   √ √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง          

วิชาเอกบังคับ          

1301 201 
การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and Human Rights 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 202 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional Principles and Political 
Institutions 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 203 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค 
Local and Provincial Politics and Government 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 204 
แนวการศกึษาทางรัฐศาสตร์ 
Approaches to Political Science 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 205 
การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
English for Politics and Government 

√       √ √ 

1301 301 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการเมืองการปกครอง 
Research Methodology for Politics and 
Government 

     √ √ √ √ 

1301 302 
ทฤษฎีสังคมและการเมือง 
Social and Political Theory 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 303 
ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน 
Democracies in Contemporary World 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1301 304 
บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
Selected Reading in Politics and Government 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 305 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
Seminar on Specific Issues in Politics and 
Government 

  √ √ √ √ √ √ √ 

1301 306 
การเมืองเรื่องการพัฒนา 
Politics of Development 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 307 
สันติศึกษา 
Peace Studies 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 308 
รัฐและสังคม 
State and Society 

√ √ √ √ √   √ √ 

วิชาเอกเลือก          

1301 401 
เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง 
Gender, Sexualities, and Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301402 
ทหารกับสังคม  
Military and Society 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 403 
การเมืองของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
Party Politics and Elections 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 404 
ประวัติความคิดทางการเมือง 
History of Political Thoughts 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 405 
ศาสนากับการเมือง  
Religions and Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1301 406 
วรรณกรรมกับการเมือง 
Literature and Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 407 
ความคิดทางการเมืองไทย 
Thai Political Thoughts 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 408 
ชนชั้นน าและผู้น าทาง 
การเมือง 
Elite and Political Leaders 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 409 
การเมืองเรื่องผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน 
Politics of Migrants and Migration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 410 
การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 411 
การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ 
Politics of Major Powers 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 412 
ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองเอเชีย 
Contemporary Issues in Asian Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 413 
ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
Civil Society in Political, Economic and Social 
Development 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 414 
นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม 
Public Policy and Social Discrimination 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301415 
สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน 
Seminar on Current Issues in Human Rights 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1301 416 
การเมืองเรื่องที่ดิน 
Politics of Land  

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 417 
การเมืองนครและนโยบายเมือง 
Urban Politics and Policy 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 418 
แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่น 
Concepts and Theories of Decentralization and 
Local Government 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 419 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน 
Politics and Local Government in Isan  

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 420 
การเมืองกับระบบราชการ 
Politics and Bureaucracy 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 421 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไก
คุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน 
International Human Rights Standards and  
Human Rights Protection Mechanism 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 422 
สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 
Human Rights and Development and 
Globalization 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 423 
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 
Environmental Politics 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301424 
การเมืองกับธุรกิจ 
Politics and Business 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 425 
เศรษฐศาสตร์การเมือง 
Political Economy 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1301 426 
ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ 
Marxist Political Theory 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 427 
กฎหมายมหาชน  
Public Law 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 428 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 429 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
Constitutionalism and State Accountability 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 430 
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย 
Seminar on Contemporary Issues in Thai Politics 
and Government 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 431 
สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน    
Seminar on Social Movements in Isan 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 432 
สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
Seminar on Nationalism and Political Changes 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 433 
สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
Seminar on Corruption and Anti-Corruption 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 434 
กฎหมายท่ีดินและการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน 
Land Laws and Land Conflict Resolution 

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 435 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law  

√ √ √ √ √   √ √ 

1301 436 
กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 
Laws for Administration in Public Sector 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1301 437 
ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
Inequality and Social Justice 

√ √ √ √ √   √ √ 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์          

วิชาเอกบังคับ          

1302 201 
ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 202 
ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administrative System  

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 203 
การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น   
Local Politics Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 204 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 205 
พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
Organization Behavior and Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
English for Public Administration 

√   √    √ √ 

1302 207 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology for Public Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 208 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 209 
การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1302 210 
การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 301 
บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Reading in Public Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 302 
การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ 
Digital Transformation in Public Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 303 
การบริหารจัดการภาคสาธารณะ 
Public Governance 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 304 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Public 
Administration 

     √ √ √ √ 

วิชาเอกเลือก          

1302 401 
การบริหารโครงการ 
Project Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 402 
การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 
Quality Administration and Risk Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 403 
การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
Disaster and Emergency Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 404 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 
Strategic Management in Public Sectors 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 405 
การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ 
Organization Development and Learning 
Organization 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1302 406 
จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
Ethics for Public Sectors Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 407 
การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น 
Local Innovation Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 408 
การจัดการการท่องเท่ียวท้องถิ่น 
Local Tourism Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 409 
การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ภาครัฐ 
Recruitment, Selection, and Human Resources 
Development in Public Sector 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 410 
การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 
Classification of Position and Compensation 
Administration in Public Sector 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 411 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ 
Performance Appraisal for Human Resource 
Administration in Public Sector 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 412 
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 
Labor Law and Employee Relation 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 413 
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
Local Personnel Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 414 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation Administration 

√ √ √ √ √  √ √ √ 

1302 415 
การคลังท้องถิ่น  
Local Finance 

√ √ √ √ √  √ √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1302 416 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
Natural Resources and Environmental 
Management in Local Sectors 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 418 
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy Problems 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 419 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ 
Seminar on Problems in Public Sectors 
Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 420 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น 
Seminar on Problems in Local Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 421 
สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Seminar on  Issues of Human Resources 
Management in Public Sectors 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 422 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
Public Policy Process 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 423 
การประยุกต์เศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ 
Applied Econometrics for Public Policy Analysis 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 424 
การวางแผนและนโยบายการขนส่ง 
Transportation Planning and Policy 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 425 
การบริหารงบประมาณและการเงินสาธารณะ 
Public Budgetary and Financial Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 426 
การผังเมืองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Urban Planning for Public Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1302 427 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Change Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1302 428 
ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 
Philosophy and Concepts of Human and 
Community Resource Development 

√ √ √ √ √   √ √ 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ          

วิชาเอกบังคับ          

1303 201 
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
History of International Relations 

√  √ √    √  

1303 202 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
International Law 

√  √ √    √  

1303 203 
แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Approaches to International Relations 

√  √ √    √  

1303 204 
มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ 
Great Powers and International Politics 

√  √ √    √  

1303 205 
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Research Methodology for International 
Relations 

√  √ √  √ √ √ √ 

1303 206 
ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
English for International Relations  

√   √ √   √  

1303 301 
บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Selected Reading in International Relations 

√   √ √   √  
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1303 302 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
Thai Foreign Relations 

√  √ √    √  

1303 303 
องค์การระหว่างประเทศ 
International Organization 

√  √ √    √  

1303 304 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Foreign Relations of Southeast Asia 

√  √ √    √  

1303 305 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
International Political Economy 

√  √ √    √  

1303 306 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Seminar on Specific Issues in International 
Relations 

√  √ √  √ √ √ √ 

1303 401 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
The Greater Mekong Subregion in International 
Relations 

√  √ √    √  

1303 402 
ประชาสังคมในการเมืองโลก 
Civil Society in World Politics 

√  √ √    √  

วิชาเอกเลือก          

1303 403 
โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
Globalization and World Politics 

√  √ √    √  

1303 404 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 
International Strategy and Security 

√  √ √    √  
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1303 405 
วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสารระหว่างประเทศ 
Transnational Culture and International 
Communication 

√  √ √    √  

1303 406 
เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน   
Contemporary Global Economy 

√  √ √    √  

1303 407 
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
International Development 

√  √ √    √  

1303 408 
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
Human Rights in International Relations 

√  √ √    √  

1303 409 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
Foreign Relations of the United States 

√  √ √    √  

1303 410 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน 
Foreign Relations of China 

√  √ √    √  

1303 411 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 
Foreign Relations of the East Asia 

√  √ √    √  

1303 412 
ความสัมพันธ์ตา่งประเทศของสหภาพยุโรป 
Foreign Relations of the European Union 

√  √ √    √  

1303 413 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช 
Foreign Relations of Russia and CIS Countries 

√  √ √    √  

1303 414 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของลาตินอเมริกา 
Foreign Relations of Latin America 

√  √ √    √  

1303 415 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของตะวันออกกลาง 
Foreign Relations of the Middle East 

√  √ √    √  
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1303 416 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียใต้ 
Foreign Relations of South Asia 

√  √ √    √  

1303 417 
สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
Seminar on Thai Foreign Relations towards 
Neighboring Countries 

√  √ √    √  

1303 418 
สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค 
Seminar on Regional Cooperation and 
Integration 

√  √ √    √  

1303 419 
สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
Seminar on Transborder Issues 

√  √ √    √  

1303 420 
สัมมนาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
Seminar on International Environmental 
Politics 

√  √ √    √  

1303 421 
สัมมนาการทูตสาธารณะ 
Seminar on Public Diplomacy 

√  √ √    √  

1303 422 
สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ปัญหา 
Seminar on International Conflict and 
Resolution 

√  √ √    √  

วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง          

1303 501 
ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

√       √ √ 

1303 502 
ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

√       √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1303 503 
ภาษาจีน 1 
Chinese 1 

√       √ √ 

1303 504 
ภาษาจีน 2 
Chinese 2 

√       √ √ 

หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก          

1) การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้ารับราชการ 

         

1311 101 
ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการพลเรือน 
Knowledge and Proficiency for Government 
Officials  

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 102 
ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
Knowledge and Proficiency for Local 
Government Officials 

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 103 
ความรู้และลักษณะข้าราชการท่ีดี 
Knowledge and Characteristics of Good 
Government Officials  

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 104 
ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน 
English for Government Officials  

√       √ √ 

1311 105 
การปกครองท้องที่ 
Provincial Affairs  

√ √ √ √ √     

1311 106 
กฎหมายอาญา 
Criminal Law 

√ √ √ √ √     

1311 107 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Criminal Procedure Law 

√ √ √ √ √     
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1311 108 
กฎหมายลักษณะพยาน 
Evidence Law 

√ √ √ √ √     

2) การเสริมความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง          

1311 201 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา
Politics, Economy and Society of the United 
States 

√  √ √    √  

1311 202 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย 
Politics, Economy and Society of Asia 

√  √ √    √  

1311 203 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา 
Politics, Economy and Society of Latin America 

√  √ √    √  

1311 204 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป 
Politics, Economy and Society in Europe 

√  √ √    √  

1311 205 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 
Politics, Economy and Society of Thailand 

√  √ √    √  

1311 206 
อาเซียนในการเมืองโลก 
ASEAN in World Politics 

√  √ √    √  

3) การเสริมทักษะด้านการท างาน          

1311 301 
การฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 
Practicum in Political Science 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1311 302 
บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอ 
ในท่ีสาธารณะ 
Personality, Manners and Presentation Skills in 
Public Sphere 

√ √ √ √ √   √ √ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1311 303 
การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน 
Office Management in Public and Private 
Sectors 

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 304 
จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน 
Service Psychology for Public and Private 
Sectors 

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 305 
การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร 
Critical Thinking in Management 

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 306 
ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น 
Local Wisdom and Local Administration 

√ √ √ √ √   √ √ 

1311 307 
การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน 
Strategic Planning for Global Disruption 

√ √ √ √ √   √ √ 

 
 5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 
PLOs) 

  PLO 1 มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ และวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 

  PLO 2 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง หรือเหมาะสม 

  PLO 3 วิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และผลกระทบต่อ

สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ได้  

  PLO 4 อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และสร้าง

ข้อสรุปได้ 

  PLO 5 มีทักษะในการเป็นผู้น า ท างานเป็นทีม และแก้ปัญหาโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 
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  PLO 6 มีทักษะในการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการน าเสนอผลการศึกษาได้อย่างชัดเจน น่าชื่อถือ 

  PLO 7 มีทักษะในการคิดค านวณ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

  PLO 8 มีทักษะในการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งด้วยภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ 

  PLO 9 มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

การประกอบอาชีพ การศึกษาค้นคว้า และการสื่อสาร 

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
1  สามารถอธิบายความรู้  ความหมาย  ขอบเขต  ความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีหลักใน

การศึกษารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  ตลอดจน
ศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

2  สามารถอธิบายและเชื่อมโยงความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้น า       

3  สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีในสาขาวิชาเอกของตนเอง ประกอบด้วย การเมือง
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านการออกแบบการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการประกอบอาชีพและการศึกษาทางรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
          สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารเกี่ยวกับองค์ความรู้
ในสาขาวิชาเอกของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดข้ันสูง มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้น า 

4  สามารถสังคราะห์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของรัฐศาสตรขั้นสูงในสาขา
วิชาเอกของตนเอง และต่อยอดเป็นงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ   
           สามารถสื่อสารงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ของตนให้แก่สาธารณชน  ผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการน าเสนองานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ของตน 
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ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีจิตสาธารณะ ภาวะผู้น า และมีบุคลิกภาพดี  
          สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จ าเป็นในการท างานในสาขารัฐศาสตร์ และมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ  

 

 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives: 
PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program 
Educational Objectives: PEOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.  มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์  ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับ
โลก  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.  มีส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและรับใช้สังคม 

√ √ √ √ √ √  √  
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย      
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 5 ข้อ 28-30 (เอกสารแนบ ค) 
  1.1 ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น 

        1) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่แสดงค่าระดับขั้น ให้แสดงเป็นระดับขั้น 
ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้ 
 

                  ระดับขั้น        ความหมาย  ค่าระดับข้ัน 
           A           ดีเยี่ยม (Excellent)           4.0 
           B+           ดีมาก (Very  Good           3.5 
           B              ดี (Good)            3.0 
           C+              ดีพอใช้ (Fairly  Good)      2.5 
           C            พอใช้ (Fairly)            2.0 
           D+            อ่อน (Poor)            1.5 
           D            อ่อนมาก (Very  Poor)      1.0 
             F              ตก  (Fail)                        0 

 
     2) ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น 

                      ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
                    สัญลักษณ์         ความหมาย   
           S               ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
           U               ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
           I              การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
           W              งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
           AU                 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
           R                 การเรียนรายวิชาซ้ า (Repeat) 
 

                      ทั้งนี้ การประเมินผลค่าระดับขั้น U ถือเป็นตกในรายวิชานั้น 
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     3) การให้ F ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
           1.3.1  นิสิตสอบตก 
           1.3.2  นิสิตขาดสอบประจ าภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
        1.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ 
        1.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 
                     1.3.5  นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I  แต่มิได้ด าเนินการขอประเมินผล
เพ่ือแก้ระดับ ขั้น  I  ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียน 
     4) การให้ S กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียน
ในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
     5) การให้ U กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียน
รายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     6) การให้ I ในรายวิชาใด จะท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
          (1) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือเหตุสุดวิสัยและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
          (2) อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนิสิตยัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสิต 
  นิสิตที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน I  ให้เสร็จสิ้นภายในสอง
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยน I เป็น F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิด
จากการกระท า หรือร่วมกระท าของนิสิตผู้นั้น การนับภาคการศึกษาท่ีนิสิตระบบปกติมีสิทธิ์ลงทะเบียน
นั้น ให้นับเฉพาะภาคต้นและภาคปลายเท่านั้น 
     7) การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
          (1) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้น 
          (2) นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
          (3) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
          (4) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดี  ให้เปลี่ยนจาก I ที่นิสิตได้รับและครบก าหนดของ
การเปลี่ยน  I  แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 
     8) การให้ AU ในรายวิชาใดจะท าในกรณีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 
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     9) การนับจ าหนวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชา
ที่มีระบบการให้คะแนนแบบล าดับขั้น ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ให้น า
จ านวนหน่วยกิต  และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 
     10) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
     11) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิต 
ในภาคการศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชา 
เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม  
3 ต าแหน่ง ที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขั้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
     12) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิต กับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

       2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต  
โดยสุ่มเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ของนิสิตและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะจากข้อ 2  แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป 

       2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดเก็บแบบส ารวจตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จ
การศึกษาท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลส ารวจที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร แบบส ารวจมีเนื้อหาในภาพรวม 
ดังต่อไปนี้ 
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1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการท างาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

3)  การประเมินจากนิสิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้  
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต 

5)  ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ จ านวนโครงการ  จ านวนงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  (รายละเอียดในเอกสารแนบ ค)  โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา  
ดังนี้ 
  3.1  ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษาและให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่กองทะเบียนและประมวลผล ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 
  3.2  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1) ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร   
   2) ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ส าหรับกรณีเทียบโอนรายวิชา 
   3) ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและมีคะแนน 
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   4) ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยวินัยนิสิต 
 

 



175 
 

 

175 

หมวดที่  6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  
1.2 อาจารย์ใหม่พบประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
1.3 ประธานหลักสูตรมอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่  โดยอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ 

ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองของอาจารย์ใหม่ 
1.4 ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจแนวทาง การปฏิบัติตัวและการท างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1) จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ทุกปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ และนิสิต  
 3) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร  

1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหาร พัฒนา และประเมินหลักสูตร ให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณารายวิชาและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดท า
รายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตรการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามก าหนดเวลา 

1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของรายวิชา 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตราการได้งานท า นอกจากนั้นยังติดตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมจากการท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี ้หลักสูตรก าหนด
ว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 (จากระดับ 5) 
 
3. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนิสิต 
 3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนิสิตในการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมก่อนรับเข้ามา
เป็นนิสิต 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานิสิต ส าหรับนิสิตที่เข้าใหม่ที่ทางคณะจะส่งเสริมกิจกรรมด้วย 
การจัดอบรม การใช้ห้องสมุด การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในการปรับพื้นฐาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนิสิต รวมถึงการหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า 
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 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน 
ทุกภาคการศึกษา 
 3.4 ให้อาจารย์ทุกคนสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแก่นิสิต จัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพ่ือให้ค าปรึกษา 
 3.5 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทักษะ
ทางด้านภาษา และกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับการเรียน 
 
4. อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่  
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผลรายวิชา 

2) นิสิตในแต่ละรายวิชาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา  เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 
4) เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เสนอความเห็นเพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

1) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อ คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษ ที่สอดคล้อง
กับหัวข้อท่ีเชิญสอน ต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเห็นชอบก่อนเชิญสอน 

2) มีการประเมินผลอาจารย์พิเศษหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยนิสิตในรายวิชา 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินการจัดท าระบบ กลไกการบริหารการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพ่ิมข้ึน โดยได้มีการจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาอาจารย์ระยะ
ยาว น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2) แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าปี และ (3) 
แผนพัฒนาระยะยาวเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
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 ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ก าหนดเป้าหมายในการบริหาร การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ว่าในแต่ละปีการศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของบุคลากรทั้งหมด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ  5 ปี ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผล
การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 
 ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่านจะต้องจัดท าแผนการสอนในหัวข้อของตนที่รับผิดชอบตาม มคอ. 3 มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ตาม มคอ. 5 และน าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รวมถึงการพัฒนาด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น จัดงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมอบรม สัมมนา การผลิตต ารา เอกสารประกอบการสอน การวิจัย 
บทความทางวิชาการ และจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้มี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้น โดย
คณบดีเป็นผู้ก ากับและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการ เรียนรู้ที่
คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนิสิต 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการประเมินผู้ เรียน มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนิสิต และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
      วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อเพ่ือจัดการเรียนการสอน  สื่อทัศนูปกรณ์  และวัสดุ 
ครุภัณฑ์  ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีปริมาณที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต       
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6.2  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) สถานที่ท่ีมีอยู่แล้ว 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน  โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนได้
ด าเนินการแบ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1.1)  ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย  
- ห้องบรรยาย D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง  
- ห้องบรรยาย   D-411   ขนาดความจุ 350 ที่นั่ง 
- ห้องบรรยาย   D-402   ขนาดความจุ 350 ที่นั่ง 
- ห้องบรรยาย   D-412   ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง 
- หอ้งเรียนรวม  D-333   ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง 
- ห้องเรียนรวม  D-334   ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-201   ขนาดความจุ 246 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-202   ขนาดความจุ 119 ที่นั่ง 
- ห้องบรรยาย   D-205   ขนาดความจุ 30 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-206   ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-207   ขนาดความจุ  70 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-211   ขนาดความจุ  50 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-214   ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม    D-218   ขนาดความจุ   70 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม   D-219   ขนาดความจุ  154 ที่นั่ง 

1.2) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประจ าห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย Projector Visual  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายวีดีโอ 

1.3) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 80 ที่นั่ง 
1.4) ห้องสมุด มีข้อมูลจ านวน เอกสาร ต ารา วารสาร และสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  

ที่เปิดสอน ดังนี้       
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1.4.1) เอกสาร ต ารา วารสาร  

หมวดหนังสือ 
ห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ภาษาอังกฤษ 
(เล่ม) 

ภาษาไทย 
(เล่ม) 

รวม 
(เล่ม) 

การเมืองการปกครอง 150 1,450 1,600 
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 55 1,150 1,205 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63 280 343 
สิทธิมนุษยชน 15 180 195 
การเมืองการปกครองท้องถิ่น 8 294 302 
อาเซียน 25 398 423 
รวม 316 3,752 4,068 

 
1.4.2) ฐานข้อมูล  

        1.4.2.1) ฐานข้อมูล Online: OCLC 
        1.4.2.2) ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกับ ThaiLIS (เครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา) 
        1.4.2.3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย TIAC 
       1.4.2.4) ฐานข้อมูล Digital Collection 
        1.4.2.5) ฐานข้อมูลโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์ประเมิน  ดังนี้ 
มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี

จ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12)   ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม                      
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80                                
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม          
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด                         
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามแบบ                   
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย                   
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ       
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ 
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)                                        
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย         
โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน                   
แต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ หรือการ
บริหารจัดการหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ (ใหม่) ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมใน
ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา                     
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่                                     
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่        
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 
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หมวดที่  8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา  แล้วน าผลการ

ประเมิน มาพัฒนาการเรียนการสอน 
1.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธ์การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  การประเมินการสอนโดยนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากส านัก
ทะเบียนและประเมินผล 

1.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  น าผลการประเมินการสอนโดย
นิสิตมาสรุปผลและวางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในภาพรวม  โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและศิษย์เก่า 
1) การประเมินนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ด าเนินการ

ส ารวจนิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในรูปของแบบสอบถาม 
2) การประเมินของศิษย์เก่า มีการจัดประชุมศิษย์เก่าและรวบรวมความคิดเห็นใน 

โอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เช่น  กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
2.2  ผู้ใช้บัณฑิต   

ประเมินโดยการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการที่รับ 
บัณฑิตเข้าท างานเพ่ือขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

หลักสูตร  หรือใช้รายงานการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
 ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการประเมินหลังจากใช้ครบวงรอบและเสนอผลการ
ประเมิน 
 4.2  น าประเด็นจากผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 4.3  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 4.4  ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
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เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



186 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ก 
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นางสาวจิตราภรณ์  สกุล  สมยานนทนากุล  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2549 ร.ม. (การปกครอง)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 2544 ร.บ. (การปกครอง)  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1  หนังสือ / ต ารา   
 -ไม่มี 
 
4.2  บทความวิจัย 

Somyanontanakul,  J.  (2019).  Protest  Event  Analysis  from ‘THAI  RATH’  between   
   1997  and  2016:  Results  and  Methodological  Challenges.  Social  Science   
 Asia,  5(4)  :  70-88.  
 

4.3  บทความทางวิชาการ 
 -ไม่มี 

 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

1301 409 พลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย  
1301 203 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย 
1300 300 วิธีวิทยาการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
1301 200 แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
1301 434 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนาและขบวนการทางสังคม 
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  ระดับปริญญาโท  
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก  

-ไม่ม่ 
 

 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
   1301 204  แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
   1301 301  วิธีวิทยาส าหรับการเมืองการปกครอง 
   1301 413  ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
   1301 431  สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน    
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ  นายธวัชชัย  นามสกุล  ป้องศรี   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
2.  สังกัดคณะ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1  หนังสือ/ต ารา 
 หนังสือ 

วนิดา  พรมหล้า  ธวัชชัย  ป้องศรี  และศักดิ์ชาย  สุนทรธนาภิรมย์.  (2562).  คืนสิทธิต้นไม้ให้ผู้ปลูก 
 และชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  :  การเข้าถึงและข้อจ ากัดการท าไม้ 
 อย่างถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อย.  มหาสารคาม:  โครงการผลิตและเผยแพร่ 
 ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   
 95  หน้า. 
 
     4.2  บทความวิจัย 
ธวัชชัย ป้องศรี. (2562). “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน : บทส ารวจสถานะ 
 องค์ความรู้” ใน คณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 (บรรณาธิการ). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ. 2562 “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก”,  
 24-25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 85-105. 
   

4.3 บทความวิชาการ 
        -ไม่มี 

  

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2552 ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 2550 ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 2548 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4 2546 ร.บ. (การปกครอง)  

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 



190 
 
5.  ภาระงานสอน 
     5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 
1300 203 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1301 200 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
1301 203 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย 
1301 301 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง 
1301 303 การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎีขบวนการทางสังคม 
1301 402 ทหารกับการเมือง 
1301 426 การเมืองกับธุรกิจ 
1301 429 กฎหมายมหาชน 
1301 430 กฎหมายปกครอง 
1304 106 นโยบายและการวางแผนด้านสิทธิมนุษยชน 
1304 201 ทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้งความรุนแรงและสันติภาพ 
1304 207 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน 

  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี 
 
     5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1300 104 กฎหมายเบื้องต้น 
1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1301 204 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
1301 303 ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
1301 306 การเมืองเรื่องการพัฒนา  
1301 307 สันติศึกษา 
1301 402 ทหารกับสังคม 
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1301 413 ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
1301 415 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน 
1301 424 การเมืองกับธุรกิจ 
1301 425 เศรษฐศาสตร์การเมือง 
1301 428 กฎหมายปกครอง 
1301 431 สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน    
1301 437 ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ  นายปฤณ   นามสกุล  เทพนรินทร์  ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
2. สังกัดคณะ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

3. ประวัติการศึกษา  
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 2555 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2547 ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
     -ไม่มี 
 
 4.2 บทความวิจัย 
ปฤณ เทพนรินทร์.  (2563).  ระบบคิดเชิงเหตุผลของการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย.   
 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 12(1)  ;  มกราคม – เมษายน : 93-117.  

 
4.3   บทความวิชาการ 

  -ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 
  1300 101  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  1300 201  การเมืองการปกครองไทย  
  1300 202  ปรัชญาการเมือง  
  1300 301  การศึกษาประเด็นเฉพาะทางรัฐศาสตร์  
  1300 302  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
  1301 304  บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 
 
 

5 
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          ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี 
   

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
  

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
1301 407  ความคิดทางการเมืองไทย 
1301 408 ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง 
1301 430 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย 
1301 432 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นายคะนอง  สกุล  พิลุน  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา  

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2549 

 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2 2554 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 
3 2547 พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1  หนังสือ/ต ารา  
   -ไม่มี- 
 
 4.2 บทความวิจัย  
คะนอง พิลุน.  (2561).  รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองกุงศรี  อ าเภอหนองกุงศรี  
 จงัหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารการเมืองการปกครอง,  8(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  98-109. 
คะนอง พิลุน.  (2560).  ประวัติศาสตร์และเครือข่ายอ านาจการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดอุดรธานี.  
 วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal),  7(2)  ;  กรกฎาคม – ธันวาคม : 628-354. 
คะนอง พิลุน.  (2560).  การจัดสวัสดิการโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านฮองฮี ต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  
 จังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารการเมืองการปกครอง,  7(2) ;  พฤษภาคม – สิงหาคม  :  283-295.   
 
 4.3  บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
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5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 

1300 103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1302 201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
1302 301 ระบบบริหารงานของไทย 
1302 403 การก าหนดนโยบายไปปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลนโยบาย 
1302 410 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น 
1302 428 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
1302 303 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
1302 405 การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 
1302 405 การพัฒนาองค์การและการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1302 305 นโยบายสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
0023 006 การใช้เหตุผลและจริยธรรม 

 ระดับปริญญาโท 
1306 202 ระบบราชการไทย 

 ระดับปริญญาเอก 
-ไม่มี 

 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
1302 202 ระบบบริหารราชการไทย 
1302 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ  นายวชิรวัตติ์  นามสกุล  อาริยะสิริโชติ        ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา  
ที ่ ปีที่ส าเร็จการการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
1 2556 รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 2553 ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนา
สังคม)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
    หนังสือ   
วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ.  (2563).  การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ.  พิมพ์ครั้งที่ 1.   
 มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  98 หน้า. 
วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ.  (2561).  ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  มหาสารคาม :  
 โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม.  143 หน้า. 
 
 4.2  บทความวิจัย   
วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ.  (2563).  การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้าน 

แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร.  วารสารการเมืองการปกครอง, 10(3)  ;   
กันยายน – ธันวาคม  :  63-87.  

ศราวุฒิ  วิสาพรม  วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ  และวนิดา  เสาสิมมา.  (2562).  การวิเคราะห์การสร้างพลเมือง 
เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม. 
วารสารการเมืองการปกครอง,  9(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  1-23.  
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  วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.  (2561).  การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษา 

กองทุนข้าวพันธุ์ดี ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง, 
8(2)  ;  พฤษภาคม – สิงหาคม  :  33-56.  
 

 4.3  บทความวิชาการ   
  -ไม่มี 

5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1300 301 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1302 302 การบริหารการพัฒนา 
1302 205 การบริหารการคลังสาธารณะ 
1302 422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
1302 304 สิทธิชุมชนกับการบริหารงานท้องถิ่น 
1302 408 การพัฒนาองค์การและการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1302 428 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
1300 103 
1302 406 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการวิบัติภัย 

  ระดับปริญญาโท 
   1306 101     ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  ระดับปริญญาเอก  
   -ไม่มี 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
   1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น   
   1302 209 การบริหารการพัฒนา 
   1302 210 การบริหารการคลังสาธารณะ  
   1302 303 การบริหารจัดการภาคสาธารณะ 
   1302 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์  
   1302 403 การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน       
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   1302 405 การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้  
   1302 416 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
   1302 427 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  
   1311  305 การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร  
   1311  307 การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคซับซ้อน 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ นายชินวัตร   สกุล  เชื้อสระคู ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
1 2559 รป.ด. (การบริหารทรัพยากร

มนุษย์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2 2550 ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2542 ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
  4.1 หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี 
 
  4.2 บทความวิจัย 
ชินวัตร  เชื้อสระคู  อัจฉรียา  พัฒนสระคู  และวิไลวรรณ  โพนศิริ.  (2562).  การออกแบบหลักสูตร 
 เพ่ือความส าเร็จของผู้ประกอบการ  :  กรณีศึกษาร้านค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   
 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่  9,  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
 ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร,  วนัที่  15  มีนาคม  2562,  หน้า  344-354.   
Chueasraku,  C.,  Rangsita,  B.  and  Dinh,  S.  (2018).  HR  Practices:  Selecting  the   
 Initiative  Approach  Applied  and  Its  Impact  on  the  Business  Sector  in 
 Northeastern  Region,  Thailand.  International  Journal  of  Science  and   
 Innovative  Technology,  1(2)  :  44-51.   

 
4.3 บทความวิชาการ 

ชินวัตร เชื้อสระคู.  (2562).  การบริหารเชิงกลยุทธ์: ความท้าทายและข้อเสนอแนะในการจัดการ 
 ทรัพยากรมนุษย์องค์กรภาครัฐ.  วารสารการเมืองการปกครอง,  9(2)  :  200 – 215. 
ชินวัตร  เชื้อสระคู  วิชัย  เปรมมณีสกุล  และธรา  สิงห์คะสะ.  (2562).  การบริหารทุนมนุษย์กับทรัพยากร 
 มนุษย ์: แนวคิดท่ีเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในองค์กรไทย.  Journal of HRintelligence,  14(1)  : 

88 – 104. 
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5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระการสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 

1300 102  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 201  ทฤษฎีองค์การ 
1302 205  พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
1302 208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1302 304  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1302 404  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ  
1302 409  การสรรหา คัดเลือกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1302 410  การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 
1302 412  กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 
1302 413  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

 ระดับปริญญาโท 
 1309 308  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ระดับปริญญาโท 
 -ไม่มี 
 
5.2 ภาระการสอนที่เพิ่มข้ึน 

 1302 427  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 1311 304  จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นางสาวสัญญารัตน์   สกุล  มีสุวรรณ      ต าแหนง่ทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์      
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2013 Ph.D.(Political Science) University of Hawaii at 

Manoa, USA 
2 2006 M.A. (International Studies) Hokkaido University, Japan 
3 2545 ร.บ. (การระหว่างประเทศ) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
    4.1  หนังสือ/ ต ารา  
   หนังสือ   
สัญญารัตน์  มีสุวรรณ.  (2563).  บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้าน 

วัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและเมียนมา  
ในจังหวัดนครพนม.   มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต ารา  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  225 หน้า. 

สัญญารัตน์  มีสุวรรณ.  (2563).  การแข่งอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีน 
ตะวันออก ระหว่าง ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2017 : ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย.  
มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต ารา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  376  หน้า. 

 
 4.2  บทความวิจัย   
Meesuwan, S.  (2018).  Taiwan new southbound policy and its implications for Thailand. 
 International Journal of East Asia Studies,  22(1)  ;  January-June  :  42-70. 
  
 4.3  บทความวิชาการ   
  -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
    1300 302   สัมมนาประเด็นส าคัญเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
    1301 302   การเมืองเปรียบเทียบ 
    1301 427   เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
    1301 411   การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา 
     1301 413   การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก 
    1301 416   การเมืองการปกครองของจีน 
    1303 201   ประวัติศาสตร์และวิถีปฏิบัติทางการทูต 
    1303 203   การเมืองระหว่างประเทศ 
    1303 416   นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
    1303 417   นโยบายต่างประเทศของจีน  
 ระดับปริญญาโท 
     1306 302  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
 ระดับปริญญาเอก  
     1310 304  สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ 
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
    1301 205   การเมืองเปรียบเทียบ 
    1303 201   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    1303 204   มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ 
    1303 205   วิธีวิทยาส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    1301 305   เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (สอนร่วม 3 คน) 
    1303 404   ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 
        1303 409   ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
    1303 410   ความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน 
    1311 201   การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา 
    1311 202   การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ  นางสาวคู่บุญ   สกุล  จารุมณ ี  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2016 Ph.D. (Political Problems of 

International Relations, 
Global and Regional 
Development) 

School of International 
Relations, Saint 
Petersburg State 
University, Russia 

2 2550 M.A. (Southeast Asian Studies)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 2546 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   
4. ผลงานทางวิชาการ     

 4.1 หนังสือ/ต ารา 
  หนังสือ 
ธวัชชัย  ป้องศร ี ปิยะพงษ์  บุษบงก์  และคู่บุญ  จารุมณี.  (2563).  ประสบการณ์สภาเยาวชนกับการพัฒนา 
 ท้องถิ่น :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  พิมพ์ครั้งที่ 1.   
 มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.  204 หน้า. 

 
4.2 บทความวิจัย 
 -ไม่มี 
 
4.3 บทความวิชาการ 

มนตรี  ค าวัน และคู่บุญ จารุมณี.  (2560).  โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานครพนมเป็นเมือง 
 ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขง.  วารสารการเมืองการปกครอง,  7(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  
 163-178.  
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5. ภาระงานสอน 

5.1  ภาระงานสอนเดิม 
ระดับปริญญาตรี 

   1300 103  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
   1300 301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
   1300 302  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
   1301 427  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
   1303 304   บทตัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 401   นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   1303 402   นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
   1303 408  สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
   1303 421   นโยบายต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต 
   1303425   สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค 

 

 ระดับปริญญาโท 
-ไม่มี 

 ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี 
 

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  
   1300 103  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
   1303 206   ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 301   บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 304  ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   1303 305  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
   1303 306  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 401  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 413  ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 
   1303 418  สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค 
   1303 419  สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
   1303 420  สัมมนาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   1303 422  สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ปัญหา 
   1311 204  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรป 
   1311 206  อาเซียนในการเมืองโลก 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ   นายโอม  สกุล  ฉัตรนนท์  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2018 Ph.D. (Development Studies)  International Institute of 

Social Studies, Erasmus 
University Rotterdam,  
The Hague, The Netherlands  

2 2549 ร.ม. (การระหว่างประเทศและ
การทูต) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2546 ร.บ. (การระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   
 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
  -ไม่มี 
 

4.2 บทความวิจัย 
โอม  ฉัตรนนท์.  (2563).  อีสานในอาเซียน  :  ความเหลื่อมล้ ากับการพัฒนาภูมิภาค.  วารสารด้านการบริหาร 
 รัฐกิจและการเมือง,  9(2)  ;  พฤษภาคม – สิงหาคม  :  81-104. 

 
4.3 บทความวิชาการ 

  -ไม่มี  
 
 
 
 
 
 

5 
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5. ภาระงานสอน 
5.1  ภาระงานสอนเดิม 

ระดับปริญญาตรี 
    1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
    1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
    1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 

  1301 427 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
  1303 202 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1303 204 องค์การระหว่างประเทศ  
  1303 402 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
  1303 408 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
  1303 410 การพัฒนาระหว่างประเทศ 
  1303 424 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ระดับปริญญาโท 
 -ไม่มี 
 ระดับปริญญาเอก 
 1310 103 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูง 

 
 

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 

  1303 203 แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1303 303 องค์การระหว่างประเทศ  
  1303 305 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
  1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1303 401 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1303 407 การพัฒนาระหว่างประเทศ 
  1303 417 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  1303 419 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
  1311 204 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรป 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  ประโยชน์  สกุล  ส่งกลิ่น  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา  

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2551 ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2545 ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 2540 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 2536 รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ  

 4.1 หนังสือ / ต ารา 

  หนังสือ 

ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2563).  จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21.  โครงการผลิตและ 
เผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  179 หน้า.  

ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2562).  จริยธรรมในองค์การภาครัฐ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้.  โครงการผลิตและ 
เผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  132 หน้า.    

ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).   การฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ.  โครงการผลิต 
 และเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
 มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  332 หน้า. 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).  จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ. โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ   
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  

192 หน้า.       
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).  ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่.  โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและ 

ผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม  :   
อภิชาติการพิมพ์.  158 หน้า. 
 



208 
 
 4.2 บทความวิจัย 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2563).  แนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก.  วารสารการเมืองการปกครอง,   

10(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :  127-154.  
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2562).  จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21  :  ตัวแบบเชิงจริยธรรม 

แบบดาวห้าแฉก.  วารสารการบริหารปกครอง,  8(1)  ;  มกราคม – มิถุนายน  :  1-25.  
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).  การฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ.  

วารสารการเมืองการปกครอง,  8(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  169-191.    
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).  จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ  :  ตัวแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม.  

วารสารการเมืองการปกครอง,  8(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :  59-75.    
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2561).  แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ  :  การเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึง 

ปัจจุบัน.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  ;  7(2)  :  34-66. 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  (2560).  ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่,  วารสารการเมืองการปกครอง,  7(1)  ;  
 มกราคม – เมษายน  :  308-325.   

 

 4.3 บทความทางวิชาการ 
 -ไม่มี 

 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

1300 103      ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1300 202      ปรัชญาการเมือง 
1300 301      ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
1300 302      สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1301 303      บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 409      จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
1302 412      การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น 

  ระดับปริญญาโท 
    1309 305       ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
    1309 306       นโยบายสาธารณะ  
  ระดับปริญญาเอก  
    1310 102       ทฤษฎีการบริหารจัดการภาคสาธารณะขั้นสูง 
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 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

1300 202  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
1302 206  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 301  บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์  
1302 304  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 406  จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
1302 408  การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นายจีรศักดิ์  นามสกุล  โพกาวิน    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.  สังกัดคณะ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2562 ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2550 ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2554 ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 2546 ร.บ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
    4.1 หนังสือ/ต ารา 
 หนังสือ 
จีรศักดิ์  โพกาวิน.  (2562).  การสรรหา  เลือกสรรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ.   มหาสารคาม :  
 อภิชาตการพิมพ์.  306  หน้า   
จีรศักดิ์  โพกาวิน.  (2562)  ทฤษฎีองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่  3.  มหาสารคาม  :  อภิชาตการพิมพ์.  218  หน้า   
 
    4.2 บทความวิจัย 
จีรศักดิ์  โพกาวิน.  (2563).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  :  การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์. 
 วารสารการเมืองการปกครอง,  10(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :  170 – 190.   
จีรศักดิ์  โพกาวิน  และสุมิตร สุวรรณ.  (2562).  ปัจจัยและแนวทางการธ ารงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 สายวิชาการในหมายวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารการเมืองการปกครอง,  9(1) ; 
 มกราคม – เมษายน  :  39-54. 
จีรศักดิ์  โพกาวิน.  (2560).  การลาออกของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
 วารสารการเมืองการปกครอง,  7(1)  ;  มกราคม – เมษายน.  265-281.  
 
    4.3 บทความวิชาการ 
  -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 

1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1302 202 ทฤษฎีองค์การ 
1302 301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1302 413 การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
1302 203 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
1302 415 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1302 432 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

  ระดับปริญญาโท 
1309 307 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
1309 308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

1300 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
1300 304 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 201 ทฤษฎีองค์การ 
1302 208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1302 409 การสรรหา  ค้ดเลือก  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1302 411 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1302 421 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
1302 428 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
1.  ช่ือ  นางสาวณัฐกานต์   สกุล  อัครพงศ์พิศักดิ์  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2012 Ph.D. (Political Science and 

International Relations) 
Australian National 
University, Australia 

2 2007 M.A. (Public Administration 
and Public Policy) 

University of York, UK 

3 2544 วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
  -ไม่มี 
 
 4.2 บทความวิจัย 
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์.  (2563).  การก ากับดูแลที่ดิน การเมืองในชีวิตประจ าวันและโครงการพัฒนา 

พลังงานลมบนพ้ืนที่ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ.  วารสารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  16(1)  ;   
มกราคม - มิถุนายน  :  161-192. 

 
 4.3  บทความวิชาการ   
ณัฐกานต ์อัครพงศ์พิศักดิ์.  (2561).  วาระเขียวและความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับที่ดิน  :  สถานะความรู้ 
 หลังปี  2543.  วารสารพัฒนศาสตร์,  1(1)  ;  มกราคม-มิถุนายน  : 54-96. 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 
  1300 202   ปรัชญาการเมือง 
  1300 301   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
  1300 302   สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
  1301 300   รัฐ สังคมกับโลกาภิวัตน์ 
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  1301 303   การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎีขบวนการทางสังคม 
  1301 304   บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 
  1301 418   การเมืองและการจัดการที่ดิน 
  1301 425  การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 
  ระดับปริญญาโท 
     -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี 
 

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
        1301 206   ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
        1304 304   บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
        1301 305   สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
        1301 306   การเมืองเรื่องการพัฒนา 
        1301 308   รัฐและสังคม 
        1301 416   การเมืองเรื่องที่ดิน 
        1301 423   การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นายวินัย  สกุล  ผลเจริญ  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2550 ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2544 ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 2538 ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคม

ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
    หนังสือ   
วินัย  ผลเจริญ.  (2563).  โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย.  มหาสารคาม :  โครงการผลิต 
 และเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.  404 หน้า. 
วินัย  ผลเจริญ.  (2562).  รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา.  มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์.  557 หน้า. 
วินัย  ผลเจริญ.  (2562).  รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง.  มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  
 557 หน้า. 
วินัย ผลเจริญ.  (2561).  รวมบทความ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.  มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.  
 510 หน้า. 
 
 4.2  บทความวิจัย   
พระมหาธนวัฒน์  โยธาจันทร ์และวินัย  ผลเจริญ.  (2563).  ปัญหาการเข้าสู่สมณศักดิ์และต าแหน่งทางการ 
 ปกครองคณะสงฆ์จงัหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  15(53)  ;  
 กรกฎาคม–กันยายน  :  50-61.  
สุดาวรรณ  ประชุมแดง  ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์  และวินัย  ผลเจริญ.  (2563).  การขัดกันของผลประโยชน์ 
 ของกลุ่ม ธุรกิจการเมืองไทย.  วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ,  5(6)  ;  มิถุนายน  :  
 102-117.  
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อาทิตย์  แสงเฉวก  ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์  และวินัย ผลเจริญ.   (2562).  กระบวนการทุจริตในวงการ 
 พระพุทธศาสนา.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,  6(10)  ;  ธันวาคม  :  5989-6000.  
จีรศักดิ์  โยมะบุตร  และวินัย  ผลเจริญ.  (2562).  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หลังรัฐประหาร  
 22 พฤษภาคม 2557 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น.  วารสารการเมืองการปกครอง,  9(1)  ;   
 มกราคม- เมษายน  :  138-153.  
สมศักดิ์  เงางาม  และวินัย  ผลเจริญ.  (2561).  วาทกรรมเชิงศีลธรรมของพุทธศาสนากับการชุมนุม 
 ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.: ศึกษาผ่านแนวคิดของพระพุทธะอิสระ.  วารสารการเมืองการปกครอง,  
 8(3)  ;  กันยายน-ธันวาคม  :  49-66. 
เพลินพิษ  วิชัย  และวินัย ผลเจริญ.  (2561).  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานกองทุน 
 พัฒนา บทบาทสตรีต าบลโนนแหลมทอง  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารการเมือง 
 การปกครอง,  8(1)  ;  มกราคม-เมษายน  :  135-152.   
พระณัฐพงศ์  ธรรมสัตย์  และวินัย  ผลเจริญ.  (2561)  วัฒนธรรมทางการเมืองของพระสงฆ์ในเขต 
 อ าเภอ ฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารวิถีสังคมมนุษย์,  6(1) ;   มกราคม-มิถุนายน  :  76-100.  
อุษา  เหลาต้น  ประโยชน์  ส่งกลิ่น  และวินัย  ผลเจริญ.  (2560).  การจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขต 
 อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม,  9(1)  ;  มกราคม-มีนาคม  :  24-37. 
 
 4.3  บทความวิชาการ   
     -ไม่มี 

5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

1300 201  การเมืองการปกครองไทย 
1300 202  ปรัชญาการเมือง 
1300 301  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
1300 302  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์  
1301 302  การเมืองเปรียบเทียบ 
1301 304  บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์  
1301 400  ทฤษฎีสังคมและการเมือง  
1301 405   ศาสนากับการเมือง  
1301 415   การเมืองการปกครองของเอเชียใต้  
1301 427  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
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  ระดับปริญญาโท 
    1306 303 ทฤษฎีการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส  
  ระดับปริญญาเอก  
    1310 101 พ้ืนฐานปรัชญาและทฤษฎีการเมือง  
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
      1300 201 การเมืองการปกครองไทย 
    1300 202 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
    1301 205 การเมืองเปรียบเทียบ 
    1301 206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
    1301 302 ทฤษฎีสังคมและการเมือง 
    1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
    1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
    1301 405 ศาสนากับการเมือง 
    1301 425 เศรษฐศาสตร์การเมือง 
    1311  202 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย 
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ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ช่ือ  นางสาวสุจิตรตรา  สกุล  ฤทธิ์สกุลชัย  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติกำรศึกษำ 

ที ่ ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ คุณวุฒิ (สำขำวิชำ) สถำบันกำรศึกษำ 

1 2018 Ph.D. (Asia-Pacific Studies) National Chengchi University, 

Taipei, Taiwan 

2 2550 ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2545 ศศ.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 2545 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร 
    4.1 หนังสือ/ต ำรำ 
 -ไม่มี 
  
 4.2 บทควำมวิจัย 
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย.  (2562).  การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  :  กรณีศึกษา 

อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร.  วารสารช่อพะยอม,  30(2)  ;  มิถุนายน-ตุลาคม  :  69-78. 

นิลุบล  ไพเราะ มนัสวี อรชุนะกะ และสุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย.  (2560).  การพัฒนาความรู้นิสิตสาขา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพ่ือสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน.    

วารสารการเมืองการปกครอง,  7(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  179-197. 

 
      4.3  บทควำมวิชำกำร 
  -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี   

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
1300 301 ภาษอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
1301 417 การเมืองการปกครองของลาตินอเมริกา 
1303 303 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
1303 304 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1303 406 ตลาดเกิดใหม่ในการเมืองโลก 
1303 423 นโยบายต่างประเทศของละตินอเมริกา  
1303 513 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  ระดับปริญญาโท 
1306 101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  

  ระดับปริญญาเอก   
1310 421 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
1311 104 ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน 
1311  203 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา 
1303 206 ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1303 301 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
1303 306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
1303 406 เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน   
1303 408 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
1303 414 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของลาตินอเมริกา 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นางสาวกันตา   สกุล   วิลาชัย  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2555 รป.ม. นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2545 ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง

มหาบัณฑิต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 2541 ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
  -ไม่มี 
 4.2  บทความวิจัย   
กันตา  วิลาชัย และปาริชาติ  อ่อนทิมวงค์.  (2560).  การปรับตัวของครัวเรือนภาคการเกษตรในพ้ืนที่ 
 น้ าท่วมซ้ าซาก  :  กรณีศึกษาต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม.  
 วารสารการเมืองการปกครอง,  7(2)  ;  พฤษภาคม – สิงหาคม  :  109 - 131. 
 
 4.3  บทความวิชาการ   
  -ไม่มี 
 

5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
      1300 102  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
   1300 302  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
   1302 204  ระบบบริหารราชการไทย  
   1302 404  การบริหารโครงการ 
   1302 407  การจัดการภาครัฐ    
   1302 427  การบริหารส านักงาน 
   1301 430   กฎหมายปกครอง 
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   1302 201   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
   1302 406   การจัดการภัยพิบัติ 
   1302 419   การบริหารจัดการงบประมาณ 
   1302 430   สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ 
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก  
   -ไม่มี 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
   1311 101  ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการพลเรือน 
   1311 102  ความรู้และความสามารถส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   1311 103  ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี  
   1311 105  การปกครองท้องที่ 
   1311 302  บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอในที่สาธารณะ  
   1311 303  การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน  
   1301 417  การเมืองนครและนโยบายเมือง 
   1302 426  การผังเมืองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นายเชิงชาญ  สกุล  จงสมชัย  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิมทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2001  M.A. (Social Science) 

 

Hitotsubashi University, 
Japan 

2 2537  ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 2534  ร.บ. (การปกครอง) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
    หนังสือ   
เชิงชาญ จงสมชัย  และสุนทรชัย  ชอบยศ.  (2562).  ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น  :  สภาพปัญหา 
 และแนวทางการขับเคลื่อน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต ารา  
 และงานวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  75  หน้า. 
  
 4.2  บทความวิจัย   
เชิงชาญ จงสมชัย.  (2560).  การปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจ  :  บทเรียนจากสภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก  
 อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารการเมืองการปกครอง,  7(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :   
 110 – 117. 
 
 4.3  บทความวิชาการ   
    -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
  1300 302     สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
      1301 201     การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
  1301 420     แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครองถิ่น 
  1301 422     การเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคอีสาน 
  ระดับปริญญาโท 
  1306 414     สัมมาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  ระดับปริญญาเอก  
     -ไม่มี 
  
5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
 1300 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
 1300 202  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
 1301 418  แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  
 1301 419  การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน 
 1301 203  การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค  
 1301 305  สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง  
 1301 433  สัมมนาเรื่องการคอรัปชันและการต่อต้านการคอรัปชัน   
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ    นายศราวุฒิ  สกุล  วิสาพรม  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัดคณะ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา  
 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 2557 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 2562 ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 2552 ศศ.บ. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1  หนังสือ/ต ารา 
หนังสือ 

ศราวุฒิ  วิสาพรม.  (2562).  เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัย 
สงครามโลกครั้งที่สอง.   มหาสารคาม  :  โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ   
วิทยาลัย การเมืองการปกครอง.  263  หน้า. 

 

4.2 บทความวิจัย 

ศราวุฒิ  วิสาพรม.  (2562).  “อ่าน” ผลงานนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ “ถอด” วิธีวิทยาและการสร้างองค์ความรู้
 ด้านประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย.  วารสารการเมืองการปกครอง,   9(1)  ;  มกราคม –  
 เมษายน  :  219 - 251. 
ศราวุฒิ  วิสาพรม  วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ  และวนิดา  เสาสิมมา.  (2562).  การวิเคราะห์การสร้างพลเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม . 
วารสารการเมืองการปกครอง,  9(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  1-23.  

 
4.3 บทความวิชาการ 

 -ไม่มี  
 
 
 
 

5 
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5. ภาระงานสอน 

5.1  ภาระงานสอนเดิม 
ระดับปริญญาตรี 

1300 101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1300 201 การเมืองการปกครองไทย 

1300 300 
1300 302 
1301 304 
1301 407 
1301 415 
1301 423 
1301 433 
1301 435 
1304 101 
1304 506 

สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 
ความคิดทางการเมืองไทย 

การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ 

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย 

สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

สังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 ระดับปริญญาโท 
 1306 201  การเมืองการปกครองไทย 

 

 ระดับปริญญาเอก 
 -ไม่มี 

 

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1300 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
 1300 201 การเมืองการปกครองไทย 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ชื่อ  นางสาวศุทธิกานต์  สกุล  มีจั่น  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
3. ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
2 2548 ร.ม. (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 2543 ร.บ. (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1  หนังสือ / ต ารา 
 หนังสือ 

ศุทธิกานต ์ มีจั่น.  (2563).  100 ค า: ศัพท์พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง.  มหาสารคาม  :  โครงการผลิต 
และเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
134  หน้า. 

 
4.2  บทความวิจัย  

ศุทธิกานต ์ มีจั่น.  (2563).  พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด.  วารสารสถาบันพระปกเกล้า,  18(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :   
89 – 107. 

Meechan, S.  (2020).  Clientelistic Networks in the 2019 Thai General Election :Evidence from 
Roi- Et Province.  Social Science Asia,  6(4)  ;  October  :  1-20. 
 
4.3  บทความวิชาการ 
 -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
   1301 403   พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาตรี 
   -ไม่มี 
 
  5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
   1301 205  การเมืองเปรียบเทียบ 
   1301 303  ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน 
   1301 403  การเมืองของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
   1301 412  ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองเอเชีย  
   1301 432  สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นางสาวนิลุบล  สกุล  ไพเราะ  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2561 ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2552 ร.ม. (การระหว่างประเทศ

และการทูต) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2547 อ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
   -ไม่มี 
 
 4.2  บทความวิจัย   
นิลุบล  ไพเราะ.  (2563).  การเปลี่ยนผ่านการสื่อสารเรื่องลาวและความเป็นลาวในแบบเรียนไทย.  
 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต,  14(2)  ;  กรกฎาคม – ธันวาคม  :  198-239. 
นิลุบล  ไพเราะ.  (2563).  จนิตกรรมมิตรภาพผ่าน “ปลาแดก” และ “สะพาน”  ในความสัมพันธ์ไทย – ลาว.  
 วารสารศาสตร์,  13(1)  ;  มกราคม – เมษายน  :  160 - 201. 
นิลุบล  ไพเราะ  มนัสวี อรชุนะกะ และสุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย.  (2560).   การพัฒนาความรู้นิสิตสาขา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคม 
 อาเซียน.  วารสารการเมืองการปกครอง,  7(3)  ;  กันยายน – ธันวาคม  :  179 – 197.  
  
 4.3  บทความวิชาการ   
     -ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
  1300 103    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
  1300 300    วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
  1300 302    สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร ์
  1303 202    ทฤษฎีและแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
  1303 301    ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ 
  1303 402    นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   
  1303 405    สื่อและวัฒนธรรมข้ามชาติในการเมืองโลก 
  1303 407    สัมมนาประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1301 410    การสื่อสารทางการเมือง    
  0045 007    อีสานทันโลก   
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก 
  1310 103    ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูง     
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
  1300 103    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
  1303 203    แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
  1303 205    วิธีวิทยาส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  1303 306    สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1303 401    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     
  1303 402    ประชาสังคมในการเมืองโลก 
  1303 405    วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสารระหว่างประเทศ 
  1303 421    สัมมนาการทูตสาธารณะ 
  1311 206    อาเซียนในการเมืองโลก 
  1301 410    สื่อสารทางการเมือง 
  0045 007    อีสานทันโลก   
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
1.  ช่ือ นางสาวจินตนา   สกุล  เมืองแมน ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2555 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2546 ร.บ. (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
     -ไม่มี- 
 
 4.2 บทความวิจัย 
จินตนา เมืองแมน.  (2563).  ลาวไร้สัญชาติกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.  วารสารการเมืองการบริหาร 
 และกฎหมาย,  12(2)  ;  พฤษภาคม – สิงหาคม :  473-494. 
  
 4.3  บทความวิชาการ   
     -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี  

1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1300 203 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
1301 423 มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
1301 424 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 
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  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี 
 

5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
1301 202 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
1301 421 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกการคุ้มครองด้าน

สิทธิมนุษยชน 
1301 422 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 
1301 423 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 
1301 437 ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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ประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นายประสงค์ชัย  สกุล  เศรษฐสุรวิชญ์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 2556 ร.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

(เกียรตินิยมอับดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
  

 4.1  หนังสือ/ ต ารา  
-ไม่มี 
 

 4.2  บทความวิจัย   
ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์.  (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของทักษิณชินวัตรกับคนเสื้อแดง  :   
มอง “คนเสื้อแดง” ในจังหวัดมหาสารคามผ่านแผนภาพการรับรู้.  วารสารการเมืองการปกครอง,  8(3)  ;  

กันยายน – ธันวาคม  :  1-28. 
Setthasuravich, P. and Kato, H.  (2020).  The mediating role of the digital divide in outcomes of 
 short-term transportation policy in Thailand.  Transport Policy,  97  :  161-171.  

 
 4.3  บทความวิชาการ   

-ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

   1300 102   รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  
   1301 202   การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
   1300 204   ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
   1300 300   สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
   1302 401   การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
   1302 405   การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 
   1302 427   การบริหารส านักงาน 
   1302 428   สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 

  ระดับปริญญาโท 
     -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก  
     -ไม่มี 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

   1300 102   รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  
   1300 207   วิธีวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
   1302 304   สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ   นางสาวหนึ่งนยา  สกุล  ไหลงาม    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2557 ศศ.ม. (สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 2550 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ     
 4.1  หนังสือ/ ต ารา  

-ไม่มี 
 

 4.2  บทความวิจัย   
หนึ่งนยา  ไหลงาม.  (2563).  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในประเทศไทยกับ 
 ความย้อนแย้งภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1,  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 วันที่  4  กันยายน  2563,   หน้า 255-268.  
               
 4.3  บทความวิชาการ   

-ไม่มี 
       
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี  

1300 203 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1300 301 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์   
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์  
1301 301 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยวันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง  
1301 304 บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์  
1301 423 มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
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  ระดับปริญญาโท 
        -ไม่มี 
  ระดับปริญญาเอก  
        -ไม่มี 
 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
1301 307 สันติศึกษา  
1301 414 นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม 
1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง  
1301 421 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
1301 414 นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม 
1301 415 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน  
1301 410 การสื่อสารทางการเมือง  
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เอกสารแนบ ข 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2563) 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     
    รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

   3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี ้
 

กลุ่มวชิา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

     1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

     1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

21 

8 

 

4   
2   

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 14 4   

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  10 4   

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   10 4   

5.  กลุ่มวิถีสังคม  14 4   

*เลือกเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิจากกลุ่มวิชาที่  1 - 5  8 

รวม 77 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

*หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 

และการสรา้งสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ท้ังนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปรญิญาตรี 
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   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                               6  หน่วยกิต 
     3.1.3.1.1  กลุ่มภาษาและการสือ่สาร                                4  หน่วยกิต 

     วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

                    0041 001     ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม                                        2(1-2-3) 
                                      Preparatory English 
                    0041 002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                               2(1-2-3) 
                                      Communicative English 

     วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 

                    0041 003     ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร ์

                                      และสังคมศาสตร์                                                            2(1-2-3) 
                                      English for Humanities and Social Sciences 

                    0041 004     ภาษาอังกฤษเพือ่ความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
                                      และเทคโนโลยี                                                               2(1-2-3) 
                                      English for Science and Technology 

                    0041 005     ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      2(1-2-3) 
                                      English for Health Science 

                    0041 006     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 
                                      English for Career Preparation 

                    0041 007     ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบนัเทิงสากล                          2(1-2-3) 
                                      English for Global Media and Entertainment 

                    0041 008     ภาษาอังกฤษส าหรับผูส้ร้างสรรค์เนือ้หาสื่อสังคม                       2(1-2-3) 
                                      English for Social Media Content Creators 

                    0041 009     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                             2(1-2-3) 
                                      English for Online Entrepreneurs 

                    0041 010     ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                 2(1-2-3) 
                                      English for World Travelers 

                    0041 011     ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ                                2(1-2-3) 
                                      English for Academic Presentation    

                    0041 012     ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน 

                                      การประกอบอาชีพ                                                         2(2-0-4) 
                                      Integrated Thai for Career Preparation 

                    0041 013     ภาษาไทยประยุกตเ์พื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์               2(2-0-4) 
                                      Applied Thai for Happiness and Creativity 

                    0041 014     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                    2(1-2-3) 
                                      Chinese for Communication 

                    0041 015     ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Korean for Communication 

                    0041 016     ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                 2(1-2-3) 
                                      Japanese for Communication 
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                    0041 017     ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                            2(1-2-3) 
                                      Vietnamese for Communication 

                    0041 018     ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                  2(1-2-3) 
                                      Khmer for Communication 

                    0041 019     ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                  2(1-2-3) 
                                      Myanmar for Communication 

                    0041 020     ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                   2(1-2-3) 
                                      Laos for Communication 

                    0041 021     ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                               2(1-2-3) 
                                      French for Communication 

     3.1.3.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2  หน่วยกิต 

    วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

                    0041 022     ทักษะและชีวิตดจิิทัลเพื่อการเปลีย่นแปลง                               2(2-0-4) 
                                      Digital Literacy and Life for Transformation 

     วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 

                    0041 023     พลเมืองดิจิทลั                                                                2(2-0-4) 
                                      Digital Citizens 

                    0041 024     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                               2(2-0-4) 
                                      Digital Office Software Application  
                    0041 025     การคิดแก้ปญัหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น                             2(2-0-4) 
                                      Logical Thinking Based Problem Solving   
                    0041 026     การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมลูเบื้องต้น                            2(2-0-4) 
                                      Basic Data Analytics and Presentation 

                    0041 027     คอนเทนต์และสื่อดิจิทลั                                                    2(2-0-4) 
                                      Content and Digital Media 

                    0041 028     วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต                            2(2-0-4) 
                                      Modern Science and Innovations for Life  
 

                    0041 029     วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                 2(1-2-3) 
                                      Everyday Engineering 

    3.1.3.2  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม                             4  หน่วยกิต 

                    0042 001     ประชากรโลก ไร้โรค                                                          2(2-0-4) 
                                      Global Health and Disease Prevention 

                    0042 002     ตระหนักรูเ้รื่องสุขภาพ                                                     2(2-0-4) 
                                      Health Awareness 

                    0042 003     การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                        2(2-0-4) 
                                      Holistic Health Promotion  

                    0042 004     การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                              2(2-0-4) 
                                      Health Care for Different Age Groups 
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                    0042 005     อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพและความงาม               2(1-2-3) 
                                      Food and Exercise for Health and Beauty 

                    0042 006     ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพ                                    2(2-0-4) 
                                      Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
                    0042 007     การเรยีนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน                               2(2-0-4) 
                                      Inter-professional Learning for Community Health 

                    0042 008     ทักษะชีวิต                                                                    2(2-0-4) 
                                      Life Skills 

                    0042 009     บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม                                     2(2-0-4) 
                                      Personality for Socialization   
                    0042 010     ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                             2(2-0-4) 
                                      Disaster Survivor 

                    0042 011     วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                           2(2-0-4) 
                                      Environmental-Friendly Lifestyle 

                    0042 012     การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิต                            2(2-0-4) 
                                      Home Arrangements for Life Quality Enhancement 

                    0042 013     กัญชาวิทยา                                                                  2(2-0-4) 
                                      Cannabis Science 

                    0042 014     สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                             2(2-0-4) 
                                      Pets and Life 
 

    3.1.3.3  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                             4  หน่วยกิต 

     วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

                    0043 001     การคิดเชิงออกแบบ                                                         2(2-0-4) 
                                      Design Thinking  

     วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน  2  หน่วยกิต 

                    0043 002     การจัดการความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม                           2(2-0-4)) 

                                      Creativity and Innovation Management 

                    0043 003     การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                  2(2-0-4) 

                                      Smart Investment 

                    0043 004     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                      2(2-0-4) 

                                      Young Entrepreneurs 

                    0043 005     ผู้ประกอบการทางสังคม                                                    2(2-0-4) 

                                      Social Entrepreneurship  

                    0043 006     ธุรกิจออนไลน์                                                                2(2-0-4) 

                                      Online Business 

                    0043 007     แก่นการน าเสนออยา่งตรงเป้า                                             2(2-0-4) 
                                      Essence of Pitching   
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                    0043 008     การเงินส่วนบุคคล                                                           2(2-0-4) 

                                      Personal Finance  

                    0043 009     การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                      2(2-0-4) 

                                      Smart Living  

                    0043 010     นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                        2(2-0-4) 

                                      Food and Agricultural Innovation 
    3.1.3.4  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                                             4  หน่วยกิต 

                    0044 001     พันธกิจมหาวิทยาลยักับชุมชน                                             2(1-2-3) 
                                      University’s Mission and Community 

                    0044 002     ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                       2(1-2-3) 
                                      Leadership for Change 

                    0044 003     พลเมืองเพื่อความอยูด่ีมสีุข                                                2(2-0-4) 
                                      Citizenship for Well-Being 

                    0044 004     กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                                2(2-0-4) 
                                      Laws and Everyday Rights 

                    0044 005     กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                            2(2-0-4) 
                                      Laws for Employees 

                    0044 006     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                                    2(2-0-4) 
                                      The King's Philosophy and Sustainable Development 

                    0044 007     ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                              2(2-0-4) 
                                      Religion and Reasoning for Living 

                    0044 008     ชีวิตและสันตสิุข                                                             2(2-0-4) 
                                      Life and Peace 

                    0044 009     สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                                                        2(1-2-3) 
                                      Meditation for Life Development 

                   0044 010     จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                          2(2-0-4) 
                                      Environmental Volunteers   
    3.1.3.5  กลุ่มวิถีสังคม                                                     4  หน่วยกิต 

                    0045 001     ศิลปะกับชีวิต                                                                2(2-0-4) 
                                      Art Appreciation 

                    0045 002     ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                           2(2-0-4) 
                                      Music and Isan Performing Arts 

                    0045 003     ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                 2(2-0-4) 
                                      Wisdom for Quality of Life 

                    0045 004     รู้จักอาเซียน                                                                  2(2-0-4) 
                                      Introduction to ASEAN 
 

                    0045 005     มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                   2(2-0-4) 
                                      Humans and Social and Cultural Diversity    
                    0045 006     พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                     2(2-0-4) 
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                                      Plural Culture of Mekong Region 

                    0045 007     อีสานทันโลก                                                                 2(2-0-4) 
                                      Globalized Isan  
                    0045 008     การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า           2(2-0-4) 
                                      Cultural Management: Cultural Commoditization 

                    0045 009     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                2(2-0-4) 
                                      Cultural Tourism 

                    0045 010     อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน                              2(2-0-4) 
                                      Food and Beverages from Local Wisdom 

                    0045 011     ภูมิปัญญาและนวตักรรมผ้าทออสีาน                                     2(2-0-4) 
                                      Wisdom and Innovative Isan Textile 

                    0045 012     พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ ์                            2(1-2-3) 
                                      Siam Amulets: Identification and Conservation  
                    0045 013     คติความเช่ือตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                2(2-0-4) 
                                      Eastern Beliefs for Living 

                    0045 014     การบริหารจัดการภมูิทัศน์ท้องถิ่น                                         2(2-0-4) 
                                      Management of Local Landscape 
 

หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาท่ี  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 

และการสรา้งสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปรญิญาตรี 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
    ชั้นปีที่  1  ภาคต้น 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 

               Preparatory English 
2 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทลัเพื่อการเปลีย่นแปลง 

               Digital Literacy and Life for Transformation 

2 

เลือกกลุม่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุม่วิถีสังคม 2 

รวม 8 
 
 
 
 

   ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย        
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

               Communicative English 

2 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 

               Design Thinking 
2 

เลือกกลุม่พลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุม่วิถีสังคม 2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่  2  ภาคต้น 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุม่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุม่นวัตกรรมและการสรา้งสรรค ์ 2 

เลือกกลุม่พลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุม่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เลือกกลุม่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เลือกกลุม่นวัตกรรมและการสรา้งสรรค ์

เลือกกลุม่พลเมืองเข้มแข็ง 

เลือกกลุม่วิถีสังคม 

2 

รวม 8 
 

 
 

  ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุม่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุม่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เลือกกลุม่นวัตกรรมและการสรา้งสรรค ์

เลือกกลุม่พลเมืองเข้มแข็ง 

เลือกกลุม่วิถีสังคม 

6 

รวม 6 

 

หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท้ังนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตใหค้รบ 

ตามกลุม่วิชา 
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      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต   
 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม                                                     2(1-2-3) 
               Preparatory English 

               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั  
การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพื่อจับใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ 

               Basic English vocabulary, expressions, and sentence structures for daily-life communication; listening to 

basic conversations for main ideas; reading short messages or texts for comprehension   
 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               Communicative English 

               ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ ์

ที่พบบ่อยในสถานการณต์่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณต์่าง ๆ การอ่านเนื้อหา 

เพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

               Integrated English communication skills by using vocabulary, expressions, and grammar frequently found in 
different social situations; practice of listening and responding in various situations; reading for comprehension and 
writing short messages in response to texts 
 

   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 

0041 003  ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         2(1-2-3) 
               English for Humanities and Social Sciences 

               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Humanities and Social Sciences 
 
 

0041 004  ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             2(1-2-3) 
               English for Science and Technology 

               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร ์

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Science and Technology 
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0041 005  ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     2(1-2-3) 
               English for Health Science 

               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Health Science 

 

0041 006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                       2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 

               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

ในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า  
และการเดินทาง 
               Understanding uses of English for career preparation for future careers, such as English for job interview, 
office communication, and travel 
 

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบนัเทิงสากล                                         2(1-2-3) 
               English for Global Media and Entertainment 

               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษท่ีพบในสื่อและความบันเทิงสากล โครงสรา้งไวยากรณ ์

และรูปประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคการอ่าน 

เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น 

               English vocabulary and expressions found in global media and entertainment; basic English grammatical 
and sentence structures; English listening and pronunciation; basic techniques of reading for comprehension 
 

0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                                       2(1-2-3) 
               English for Social Media Content Creators 

               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสรา้งสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

               English vocabulary and expressions for social media content creation; English for narrative, descriptive and 

persuasive purposes; English for cross-cultural communication   
 

0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                            2(1-2-3) 
               English for Online Entrepreneurs 

               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยายสินค้าและบริการ
เบื้องต้น การโตต้อบอีเมลทางธุรกจิเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม   
               English vocabulary and expressions for basic business communication; basic writing for product and service 

description; basic business email correspondence; English for cross-cultural communication  
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0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                                2(1-2-3) 
               English for World Travelers 

               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for effective communication; English for cross-cultural 

communication 
 

0041 011  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ                                               2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    

               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น  
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 

               English vocabulary and expressions for academic presentation; English listening and pronunciation for 
effective communication; basic reading techniques for academic text comprehension; basic academic writing  
 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ               2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 

               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดา้น ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขยีนภาษาไทย การบูร
ณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการพัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

และอาชีพอิสระ 
               Approaches in developing specific Thai skills including listening, speaking, reading and writing Thai; 
integration of Thai skills for communicative competence enhancement and opportunities in career development in 
public and private organizations; self-employment 
 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพ่ือความสุขและความคิดสร้างสรรค์                               2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 

               วัฒนธรรมและศลิปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบรบิทสังคมไทย การ
สร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมลูค่าและนวัตกรรม 

ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

               Culture and communicative arts for happiness and pleasure creation in Thai social contexts; creativity 

and language play; applications for value and innovation creation in modern and creative business contexts  
 

0041 014  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                                   2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 

               ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันท่ีใช้แทนเสยีงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภ์าษาจีน  
(อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตวั เครือญาติ จ านวนนับ   
การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรยีน สถานท่ีในมหาวิทยาลัย ส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย  
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               General characteristics of Chinese; Roman alphabets used to transcribe sounds of Chinese consonants; 

vowels and tones (Pinyin); basic lines of Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; time; classroom activity; 

studying; places in university; various parts of body 
 

0041 015  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                                               2(1-2-3) 
               Korean for Communication 

               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เพื่อการสื่อสารภาษาเกาหล ี

ขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคญั 

               Korean vocabulary, expressions, conversations often used in daily life for basic communication; learning of 
culture and prominent traditions 
 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Japanese for Communication 

               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรยีนรู้วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่เกี่ยวข้อง  
               Japanese vocabulary, expressions and conversation necessary in daily life; learning of culture and relevant 
traditions 
 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร                                                            2(1-2-3) 
               Vietnamese for Communication 

               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 

และประเพณีที่เกี่ยวข้อง 

               Vietnamese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture and relevant 
traditions 
 

0041 018  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Khmer for Communication 

               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 

และประเพณีที่เกี่ยวข้อง 

               Khmer vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture and relevant traditions 

 

0041 019  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Myanmar for Communication 

               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 

และประเพณีที่เกี่ยวข้อง 

                Myanmar vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture and relevant 
traditions 
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0041 020  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                                                                  2(1-2-3) 
               Laos for Communication 

               ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 

และประเพณีที่เกี่ยวข้อง 

               Laos vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture and relevant traditions 

 

0041 021  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               French for Communication 

               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

ในชีวิตประจ าวัน 

               Vocabulary; grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing for daily life communication 

 
 

 1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                              2(2-0-4) 

               Digital Literacy and Life for Transformation   

              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น 

วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรม 

ตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกัน

แบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมายและ

จริยธรรมในโลกดิจิทัล 

                Computer applications; internet usability; digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; evaluating; rights and creativity; text processing usability; 
Spreadsheet program usability; program usability; digital media creation program usability; online collaborative work; 
awareness of ethics and self responsibility from communication behavior; digital laws and ethics 
 

   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 

0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                                                             2(2-0-4) 
               Digital Citizens 

               ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมอืงดิจิทัล การรักษาอัต
ลักษณ์พลเมืองดิจิทลั การรักษาขอ้มูลส่วนตัว การคิดวเิคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ   
การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมลูที่ท้ิงไว้บนโลกออนไลน์  การรักษาความ
ปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทลั การสืบค้น
และการใช้งาน การสร้างสรรค์นวตักรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การเรยีนรู้เทคโนโลยี การใช้เครือ่งมือสื่อสารในการ
ร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมอืงดิจิทัล 
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               Definition, importance, and concepts of digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen identities; 
privacy management; critical thinking; screen time management; cyberbullying management; digital footprints; 
cybersecurity management; digital empathy; information, media, and digital skills and literacies; searching and usage; 

innovation creation; identity and quality of life; technology learning; digital citizens’ use of technology as tools for daily 
life cooperation  
 

0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                              2(2-0-4) 
               Digital Office Software Application     
               ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมลูและสารสนเทศในองค์กร การจัดการ 

ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 

ในส านักงานดิจิทัล  
               Definition and importance of information; data and information in organization; information management 
system; effective use of information technology; digital office tools usability 
               
0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                                            2(2-0-4) 
               Logical Thinking Based Problem Solving   
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การใช้เหตผุลเชิงตรรกะ ข้อมลูน าเข้า ผลลัพธ์ ข้ันตอนวิธีและการ
แก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อการทดสอบการแก้ไขปญัหา 

               Basic computational thinking; logical reasoning; input; output; Algorithms and problem solving; use of 
package software in problem solving testing  
 

0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น                                              2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 

              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล  การ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

ประเภทต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 

              Definition of data analytics; importance of data analytics; types of data; basic 

data analytics; data analytical tool usability; data presentation using graphs; data analytics 

evaluation; case studies 
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0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจทิัล                                                                    2(2-0-4) 
               Content and Digital Media 

               ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิด 

ในการออกแบบและการสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์ 

และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 

คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 

               Definition of digital media; types of content and digital media; principles and 

approaches in content design and creation; tools and computer software for content and 

digital media creation; applications of digital media for learning and business; relevant 

laws on content and digital media creation 

 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือชีวิต                                           2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovations for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อก้าวทันแนวโน้มมหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจทิัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิตในสงัคมปัจจุบันและอนาคต 

               Science and innovations for mega trends; smart life development; digital lifestyle and technology; 

renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for life development in present and future society 

 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                                2(1-2-3) 
               Everyday Engineering 

               ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร พ้ืนฐาน 

ในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน   
การจัดการขยะมลูฝอย ความปลอดภัยในการท างาน 

               Electrical system; communication; use of energy-saving electrical devices; use and care of computers; use 

and maintenance of motorcycles, cars and agricultural machinery; fundamentals of construction; basic water supply and 
sanitation systems; environmental management in daily life; solid waste management; safety at work 
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2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค                                                                      2(2-0-4) 
               Global Health and Disease Prevention 

                นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรโลก ปัจจยัความ
ไม่เท่าเทยีมด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะที่มีทรัพยากร
ของโลกจ ากัดต่อภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรค 

จากระดบัประเทศสู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ในการป้องกัน การเสรมิสร้างสุขภาพท่ีใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
และวิศวกรรมมาท างานร่วมกันเพือ่ประชากรโลกตามบริบทของสังคม 

               Definition, scope and meaning of global health; risk and problems of international populations; inequality in 
social and economic behavior; medical and public health system; effects of natural resource limitations; borderless 

globe; disease epidemics from national to international levels; digital-age lifestyle diseases; disease prevention 

innovations and technology; health promotion in areas of public health; context-specific collaborations of medicine, 

health science, and engineering for global population health 
 

0042 002  ตระหนักรู้เร่ืองสุขภาพ                                                                     2(2-0-4) 

               Health Awareness 
               แนวคิด  ความหมายและความส าคญัของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ  
การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น  
การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก   

               Concepts, definition and importance of health literacy in health management, 
health promotion and illness prevention; sex education; first aid care and basic 
resuscitation; self care in alcohol, cigarette and tobacco consumption; perception of 
health information; judgment in decision making regarding health; alternative medicine   
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0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                      2(2-0-4) 
               Holistic Health Promotion  
               แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัยและการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกาย 

และการป้องกันโรคที่พบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิตและการจัดการปัญหาสุขภาพจิต
เบื้องต้น ความสมัพันธ์ ความรัก การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัว 

และการวางแผนครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมดิทางเพศ การดูแลสุขภาพด้วยภมูิปญัญาไทยและสากล
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ป่วย 

               Concepts of holistic health promotion; hygienic and disease prevention; basic health care and disease 
prevention in different age groups; basic mental health evaluation and management; relationships, love, preparation for 
family establishment and family planning; laws involving sexual abuse; health care under the principles of Thai 
traditional medicine; sufficient economy and Thai’s life style; health insurance rights in Thailand and patient’s rights 
 

0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                             2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 

               การเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจแตล่ะช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
               Physical and mental changes at different stages of life; illnesses; food; activities; physical and mental 
health care, and first aid care for people of different age groups  
 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและความงาม                               2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 

               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยม การควบคมุอาหาร 

เพื่อลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตรเ์บื้องต้น 

ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบตัิกีฬาเพือ่สุขภาพและความงาม การวางแผน 

และการประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสรมิเจตคติที่ดตี่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกฬีาเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 

               Nutrition; food selection; popular food; dietary control for weight loss; principles and importance of health 
and physical fitness; doing exercise and playing sports for health and beauty; exercise planning and evaluation; 
promoting positive attitudes towards doing exercise and playing sports for health and beauty
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0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพ                                                  2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพในการรักษาอาการและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริงของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่อยู่ใน 

กระแสนยิมและการเลือกใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 

               General principles of drug use; use of pharmaceutical and health products in treatment of symptoms and 
common diseases; facts on popular dietary supplements, cosmetics and other health products; choosing drugs and 
health products with discretion 
 

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพ่ือสุขภาพชมุชน                                               2(2-0-4) 
               Inter-professional Learning for Community Health 

               แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้านและปรับภูมิ
ทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสตัว์สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย การเข้าชุมชน ยาและ
สมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจดัท าสื่อและจรยิธรรมในการจัดท าสื่อ ความปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
               Concepts of inter-professional education; principles of family medicine; house design and landscape 

development; environmental management for communities; one health; transmitted diseases from animals to humans; 
communicating with patients; community visits; local medicine and herbs; holistic community health promotion 
planning; media creation and ethics in media creation; safety in use of household appliances  
 

0042 008  ทักษะชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
               Life Skills 

               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในศตวรรษที่  21  ทักษะการคดิ 

และการตัดสินใจ การคดิสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวเิคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์   
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัว 

ด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสรา้งภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาชวีิตได้อย่างสร้างสรรค์  
               Definition, importance, and components of the 21st century life skills; thinking and decision making skills; 
creativity; positive thinking; critical thinking; emotional quotient; life skill development for interpersonal relationships; 
Triangular Theory of Love; positioning oneself in a romantic relationship; spouse selection; resilience quotient; facing 

and coping with disappointments; constructive life problem-solving abilities
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0042 009  บุคลิกภาพเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม                                                    2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบคุลิกภาพ   
การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสรมิการพัฒนาตนเอง 

และความส าเร็จในอาชีพ รวมถึงมารยาททางสังคมเกีย่วกับการเข้ารว่มการประชุมทางธุรกิจ งานสังสรรค์และงานจดัเลี้ยง
ลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพเพื่อการปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

               Concepts and importance of personality; factors influencing personality; personality improvement for 

enhancing positive image; other skills for self-development and career success including general social etiquette 

associated with business meetings, events and banquets; personality for effective interpersonal relations 
 

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                               2(2-0-4) 
               Disaster Survivor 

               ความรู้เกี่ยวกับภยัพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรณีภยัธรรมชาติ  
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การเตรยีมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัย 

จากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร กระแสไฟฟ้าลดัวงจร สารพษิ การจลาจล 

               Knowledge of disasters; impacts of disasters on health and environment; global warming; climate change; 

preparing for floods, storms, fires, man-made disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins and riots 

 

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                            2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก  
การร่วมรับผดิชอบการจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะ 

ของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

               Situations, causes and effects of environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities    
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0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Home Arrangements for Life Quality Enhancement 

               การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม  
และอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกับการยศาสตร์และการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต   
               Gardening and arrangements of rooms, doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for ventilation 
and temperature for ergonomics; life quality enhancement 
 

0042 013  กัญชาวิทยา                                                                                 2(2-0-4) 
               Cannabis Science 
               ประวัติและความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่เกีย่วข้อง สายพันธุ์กัญชา   
การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพนัธุ ์วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวเิคราะห์องค์ประกอบและการหา
ปริมาณสารกลุม่ไฟโตแคนนาบินอยด์ การวิเคราะหส์ารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้กัญชาทางการแพทย์ นวัตกรรมกญัชา  
               History and knowledge of cannabis; relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, breeding, 
planning and care; extraction of cannabinoid oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis of cannabis related 
compound and contaminant; applications in cannabinoid medicine; cannabis innovation 
 

0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                                           2(2-0-4) 
               Pets and Life  

               ประโยชน์ของการเลีย้งสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและปศสุัตว์ ชนิดและการจ าแนกสตัว์เลีย้ง 

เพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ การเลอืกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศสุัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร   
การเลีย้งและการจัดการสตัว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศสุัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจดัสวสัดิภาพสัตว์  โรคสตัว์สู่คน
ที่ส าคัญในสตัว์เลี้ยง การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสตัว์เลีย้งและปศสุัตว์  
               Benefits of companion animal and livestock; classification of companion animal and livestock; pet and 
livestock selection; breeding, feed, raising and livestock management of companion animal and livestock; health care; 
animal welfare; important zoonosis, vaccine and prevention for companion animal and livestock 
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3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน      
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                                                        2(2-0-4) 
               Design Thinking  

               กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาตา่ง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหา 

ขนาดใหญ่ การน าเอาความคดิสรา้งสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา  

การน าแนวทางมาทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพื่อตอบโจทยผ์ู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  

การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช้  

               Conceptualization, applications, and understanding of problems; design; large-scale problem-solving; using 

creativity and different perspectives to construct problem-solving methods; method testing and redefining; developing 

innovations to address users’ needs and problematic situations; user experience design  
 

   วิชาท่ีก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 

0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                           2(2-0-4) 

               Creativity and Innovation Management  

               ตัวแบบจ าลองและวธิีการจัดการความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่
ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ การประเมนิโอกาสทางธุรกิจ การวเิคราะห์ทศิทางการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมลูค่านวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ  
               A study of models and methods of creativity and creativity management through which the creative 
process can be encouraged and increased for enhanced organizational effectiveness using sound management 
techniques 
 

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                                    2(2-0-4) 

               Smart Investment 

               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน การบริหาร 

ความเสีย่งในการลงทุน หลักการวเิคราะห์การลงทุนเพื่อสร้างความมัง่คั่งสูงสุด การประเมินผลตอบแทน การน าเสนอข้อมลู
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ  
               Business data; types of investment; finance theories related to investment; risk management; analysis of 

investment for cost effectiveness; evaluating rate of return; presenting business data; data analysis for decision making
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0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                     2(2-0-4) 

               Young Entrepreneurs 

               นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้น
ใหม ่โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคดิให้เป็นผลิตภัณฑห์รือบริการ  
การเขียนแผนธุรกิจ การวเิคราะหค์วามเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
               Innovation and creativity; creative economy; idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; writing business plans; analyzing business possibilities   
 

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                                                                   2(2-0-4) 
               Social Entrepreneurship  

               บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม การเพิ่มคณุค่าในการประกอบการ 

ทางสังคม หลักการในการท าธุรกจิเพื่อสังคม การจดัระบบทางธุรกจิเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปลีย่นแปลงทางสังคมและ
การเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้นผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรสว่นบุคคล การคดิค้นวิธีคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น 

               Entrepreneurship and social problems; adding value to social entrepreneurship; principles of social 
entrepreneurship; business process management for social change and social capital construction with priority given to 
community benefits over personal profits; seeking innovative ideas to solve problems with the aim to further develop 
the community  
 

0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                                                               2(2-0-4) 

               Online Business 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจออนไลน ์โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย 
รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและจริยธรรมกับการคา้และธุรกิจออนไลน ์

               Introduction to business and online business; business opportunities; sales content creation; revenue 

generation models; marketing; auction; trading and online business laws and ethics 

 

0043 007  แก่นการน าเสนออยา่งตรงเป้า                                                            2(2-0-4) 

               Essence of Pitching 

               การน าเสนอที่ดึงดดูลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การน าเสนอคณุสมบตัิบริษัท รูปแบบต่าง ๆ  
ในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผูป้ระกอบการ การเจรจาต่อรอง การโน้ม
น้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสรา้งเสริมบุคลกิภาพ  
               Pitching business ideas to attract interested customers or investors; showcasing a company’s capabilities 

and expertise; types of communication; written and spoken communication; communication techniques for 
entrepreneurs; negotiations; persuasion; successful communication skills; personality development 
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0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                                                          2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคการเงินส่วนบคุคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจดัท างบประมาณการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผน การประกันภยั การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรพัย์ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์
และหนีส้ิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; systematic financial planning; personal budgeting; personal financial 
planning; insurance; savings; property and securities investment; personal income tax; asset and liability management; 
financial planning for retirement 
 

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                                     2(2-0-4) 

               Smart Living  

               การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉรยิะ องค์ประกอบของ
โครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอรม์การด ารงชีวิตอัจฉริยะ มาตรฐานการสื่อสาร 

และระบบเครือข่าย อินเทอร์เนต็ในทุกสิ่ง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 

               Application of information and communication technology in smart living; smart living infrastructure and 
platforms; standards of communication and networking system; internet of things; privacy and data security; case studies 
of the application of information and communication technology in smart living         
 

0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                               2(2-0-4) 

               Food and Agricultural Innovation 
               ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรม 
เพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 
               Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society 
and future changes; safe food production; smart farming for food production from plants 
and animals; current trends in food product development; technologies in food 
processing and preservation; innovation in food packaging; food labeling; Good 
Manufacturing Practice (GMP), biotechnology innovation in food production 
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4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                            2(1-2-3) 
               University’s Mission and Community 

               ความหมายและความส าคญัของพันธกิจของมหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลยั 

ในการรับใช้ชุมชน การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย การสร้างการเรยีนรู้บนฐานของ
สังคมและชุมชนผ่านการบูรณาการหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างจิตสาธารณะ การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

               Definition and importance of the University’s mission; roles of the University in serving communities; 
collaborations with communities and stakeholders; community-based learning with the integration of diverse disciplines 
to strengthen communities; development of public-mindedness; applications of knowledge for community service in 
accordance with Mahasarakham University’s philosophy and identity 
 

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                                      2(1-2-3) 
               Leadership for Change 

               ภาวะผู้น า ผู้น าในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของผู้น า 

การเปลีย่นแปลง บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  เทคนิคในการเป็น
ผู้น า การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา 

และการตัดสินใจในการท างานเปน็ทีม 

               Leadership; leaders in the disruption era; the characteristics and roles of leadership for change; the roles of 
team leader; building an effective team; personality; leadership techniques; creating team pride and building team spirit; 

conflict management; team-based problem-solving and decision-making  
 

0044 003  พลเมืองเพ่ือความอยู่ดีมีสุข                                                               2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being  

               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง คุณลกัษณะพลเมือง การส่งเสรมิ 

ให้เกิดการตระหนักรู้ในประเด็นปญัหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก มุ่งสร้าง 

ให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเปน็พลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยูด่ี 
มีสุข ความสามารถในการแก้ไขปญัหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; characteristics of citizenship; promoting an awareness of current 

issues at the local and national levels; promoting public-mindedness; understanding of plural culture and society; 

citizenship with an orientation towards well-being; capabilities in seeking peaceful solutions to problems  
 

0044 004  กฎหมายและการใชส้ิทธิในชีวิตประจ าวัน                                               2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 

               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ  
อันเป็นสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สิทธิ
ในกระบวนการยตุิธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การเรียกร้องสิทธิกรณีที่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรม
และการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ   
สิทธิของผูป้ระสบภัยจากรถ สิทธมินุษยชน 
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               General knowledge of laws; legal proceedings related to exercising constitutional rights and freedom; 

justice; rights in criminal proceedings; rights in civil proceedings; rights in administrative proceedings; claiming rights in an 

effort to denounce injustice and denied compensation; consumer’s rights; disability rights; rights of accident 
victims; human rights  
 

0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                            2(2-0-4) 
               Laws for Employees 

               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
กฎหมายธรุกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

                General knowledge of laws and law enforcement; laws related to daily life; relevant laws for employment 
such as laws related to civil servants, labor and social security laws, business laws, tax laws, information technology 
laws, and intellectual property laws 
 

0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน                                                   2(2-0-4) 
               The King's Philosophy and Sustainable Development 

               พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
               Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His Majesty the King’s 
Working Principles; philosophy of the sufficiency economy; New Theory Agriculture; sustainable development goals; 
application of the King’s philosophy in sustainable development 
 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่รว่มกันท่ามกลางพหุ
สังคมวัฒนธรรม 

               Definition and development of beliefs and religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 
religious and belief diversity; understanding of self and others to foster peaceful coexistence  
 

0044 008  ชีวิตและสันติสขุ                                                                            2(2-0-4) 
               Life and Peace 

               สมองของมนุษย์กับการเรยีนรู้ การพัฒนาทางกาย ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

ผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน มองเห็น
เป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิขุ 

               Human brain and human learning; physical, mental and cognitive development; the understanding of self 
and others through contemplative education and dialogue; transformative learning ; being able to set life goals; 
practicing holistic thinking for peaceful coexistence 
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0044 009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                                      2(1-2-3) 
               Meditation for Life Development 

               ความระลึกได้ (สติ) ท าใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิ 
ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมสีติ  
สมาธิกับสันติสุขโลก 
               Mindfulness; concentration; the meaning of mind power; the benefits of meditation in daily life; the 
relationship of mindfulness, concentration and wisdom; emotional management; mindful listening; meditation and 
world peace     
 

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                                        2(2-0-4) 
               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เข้าใจในหลักของการท างาน 

ด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจติอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม 

บ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท างานจติอาสาร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจติอาสา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

               Principles, concepts, theories of environmental volunteerism; understanding the principles of 

environmental volunteerism; creating concepts and processes for environmental volunteerism in the community; 
service activities, volunteerism; volunteering with the community; promoting environmental volunteerism  

 
 

5.  กลุ่มวิถีสังคม   
0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                                                               2(2-0-4) 
               Art Appreciation 

               สุนทรียศาสตรด์้านทศันศิลป์ ดรุิยางคศิลปแ์ละศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  การเช่ือมโยงการเรยีนรู้และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคมอย่างยั่งยืน 

               Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and Performing Arts; skills and process of Fine and Applied Arts 

creation and innovation in the 21st century; integrating learning with the application of Thai and foreign cultures to 

achieve sustainable development of quality of life and social quality 
 

0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                          2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศลิปะการแสดงภาคต่าง ๆ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา 
พัฒนาการและประเภทของดนตรแีละศลิปะการแสดงอีสาน วัฒนธรรมการแต่งกาย ประวัติของศิลปนิผู้ที่มีผลงานโดดเด่น 
แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทงิ  
               Introduction to regional music and performing art; definition, importance, background, development and 
types of music and Isan performing arts; culture of clothing; biography of most outstanding artists; commercialization of 
entertainment business  
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0045 003  ภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิต                                                          2(2-0-4) 

               Wisdom for Quality of Life 

               ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ 

วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน  

               Definition, condition and types of wisdom; wisdom and its relationships with 

beliefs, culture and Isan traditions; environment and natural resources in the community; 

application of knowledge of science and technology embedded in local wisdom in daily 

life  

0045 004  รู้จักอาเซียน                                                                                 2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 

               ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกตา่ง  
               Basic information of ASEAN; the social, economic, political and cultural characteristics of ASEAN member 
countries; commonalities and differences 
 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                                   2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออก 

และตะวันตก มนุษย์กับคณุค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัว 

และการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใตก้ระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

               Social and cultural diversity; important characteristics of Eastern and Western cultures; humans and values 
and beauty in the midst of cultural diversity; human adaptation and existence under the constant social and cultural 
change 
 

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                                    2(2-0-4) 
               Plural Culture of Mekong Region 

               ภูมิหลัง ความสัมพันธ์  ชาติพันธ์ุ การตั้งถ่ินฐานในมิติสมัพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิปญัญา ศลิปวัฒนธรรม
อัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคดิ อัตลกัษณ์ร่วมในกลุม่ประเทศลุม่น้ าโขง การพฒันาภูมิภาค
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกจิเชิงท่องเที่ยว 

               Background, relationship, ethnicity; settlements in relation to geography; wisdom; art and culture; 

autobiography of local dignitaries; thought processes;  

co-identities among Mekong countries; regional development for cultural heritage; tourism business development 



264 
 

0045 007  อีสานทันโลก                                                                                2(2-0-4) 
               Globalized Isan  
               อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ภมูิปญัญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม  
การปรับประยุกต์จากอีสานคลาสสกิสู่อีสานทันสมยั การจัดสรรทรพัยากร กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น  
               Isan in a globalized context; sociocultural groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; a transition 
from classical to modern Isan; resource allocation; creative economy; cultural products and healthy Isan 
 

0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า                          2(2-0-4) 
               Cultural Management: Cultural Commoditization 

               ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือในโลกปจัจุบันและการบรหิารจดัการต้นทุน 

ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลคา่ 

               Cultural diversity and beliefs; management of cultural capital to create value 
 

0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                               2(2-0-4) 
               Cultural Tourism 

               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว  
               Definition, importance, elements, and types of cultural tourism; tourist attractions and organizations involved in 
cultural tourism; cultural and tourism management 
 

0045 010  อาหารและเคร่ืองด่ืมจากภูมปิัญญาพ้ืนบ้าน                                             2(2-0-4) 
               Food and Beverages from Local Wisdom 

               ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดืม่พื้นบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยา 

ในการผลติ ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจภุัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน 

ที่เหมาะสมเพื่อเพิม่มูลค่า 

               History, importance and wisdom of food and local beverages; process and hygiene in the production; benefits 

and nutrients; innovation and appropriate packaging of local food and beverages for value addition 
 

0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                                     2(2-0-4) 
               Wisdom and Innovative Isan Textile 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคตา่ง ๆ ประวัตคิวามเป็นมาและภูมปิัญญาผ้าทออีสาน นวัตกรรมและการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า 

               Introduction to regional textiles; history, background and wisdom of Isan textile; innovation and Isan textile 

product development for value creation 
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0045 012  พระเคร่ืองสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ์                                             2(1-2-3) 
               Siam Amulets: Identification and Conservation  
               หลักการ ความหมาย  ประวัติ พัฒนาการและประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิค 

การอนุรักษ ์กรรมวิธีการสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง  การพิสูจน์หลักฐานและความจริงด้วย 

หลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษพ์ระเครื่องสยาม กรณีศึกษา 

การอนุรักษ์และท านุบ ารุงพระเครือ่งในประเทศไทย 

               Principles, definition, history, development, and types of Thai Buddha amulets; preservation techniques; 
production methods; materials used to make amulets; amulet identifications and confirmation by using scientific methods, 
marketing and businesses related to Thai amulets; case studies of Thai amulet conservation and preservation 
 

0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                             2(2-0-4) 
               Eastern Beliefs for Living 

               ที่มาและเหตุผลของคติความเช่ือตะวันออกส าหรบัท่ีอยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตาม 

หลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทางและการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของบ้าน 

และที่ท างานโดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไมเ่ป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิด 

การออกแบบในชีวิตประจ าวันและการท างานได ้

               The origin and logic of the Eastern beliefs for living and trading; feng shui based on strategic locations; building 
orientation and location selection; space design for different areas of the house and workplace by considering good and bad 

power and the mixed methods; applications of design principles in daily life and work 

 

0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                                        2(2-0-4) 
               Management of Local Landscape 

               แนวคิดและภมูิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน  
และท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมมลูค่า 

               Concept and wisdom; management of environment, residential and community landscapes for value addition 
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   3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

    รหัสวิชา 

    รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    เลขรหสัตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาท่ัวไปโดยก าหนดเป็นหมายเลข  00 

    เลขรหสัตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 - 45 

           41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
           43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
           44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
           45  คือ  กลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 

    เลขรหสัตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา ตั้งแต่หมายเลข  001 - 999   
 ค าอธิบายหน่วยกิต - ชั่วโมง  ประจ าวิชา    

    ......( 1 - 2 - 3 ) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวเลขหน้าวงเล็บ      หมายถึง  จ านวนหน่วยกติ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1  หมายถึง  บรรยาย  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2  หมายถึง  ปฏิบัติการ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง  
  3.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   อาจารยผ์ู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์จา้งตามภารกิจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นอาจารย์ผูส้อนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ สอนสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพที่ดแีละการ

ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 

กับบริบทต่าง ๆ โดยยกตัวอย่างประกอบ 

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ของรายวิชา 

และหมวดวิชา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - จัดการเรียนรู้แบบผูเ้รียนมีส่วนรว่ม  
(Active learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสติไดล้งมอืปฏิบัติ
ด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 

based learning) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสติได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  

(Innovation - based learning) 

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ของรายวิชา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

   (1)  มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

   (2)  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

   (3)  มีจริยธรรม  ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 

   (2)  ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม โดยเน้นให้นิสิตไดฝ้ึกปฏิบตัิและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

   (3)  เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาจากกรณีตัวอยา่งด้านคณุธรรม จริยธรรม 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู ้
   (2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

   (3)  ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 

 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1)  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
   (2)  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   (3)  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

   (4)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานดา้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (5)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 

   (6)  มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่่วมกันในสังคม 

   (7)  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปญัญาท้องถิ่น   
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตไดล้งมือปฏิบัติด้วยตนเองผา่นการท าโครงการ  (Project - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
 
 
 

  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1)  ประเมินจากการทดสอบ 

   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 

   (3)  ประเมินจากงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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   (1)  ทักษะการคิดอย่างมีเหตผุล คดิวิเคราะห์อย่างมรีะบบและคิดอยา่งเป็นองค์รวม 

   (2)  มีความคิดสรา้งสรรค์   
   (3)  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
   (4)  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 

   (5)  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสมัมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตไดล้งมือปฏิบัติด้วยตนเองผา่นการท าโครงการ  (Project - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem- based learning) 
   (4)  จัดการเรยีนรู้โดยให้นิสิตได้อภปิรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
   (5)  จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - based learning) 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ประเมินจากทดสอบ 

   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 

   (3)  สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานการแก้ปัญหา 

   (4)  สังเกตจากพฤติกรรมการอภิปราย 

   (5)  สังเกตจากการมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถบริหารจดัการทางอารมณ์ มมีนษุยสัมพันธ์ท่ีด ี

   (2)  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

   (3)  มีภาวะผู้น า 

   (4)  มีทักษะการเรียนรู้พหสุังคมวฒันธรรม 

 
 

  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

   (2)  จัดกิจกรรมโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 

   (2)  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

   (3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้น า 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   (1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

   (3)  มีความฉลาดรูเ้รื่องดิจิทลั 

  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตไดล้งมือปฏิบัติด้วยตนเองผา่นการท าโครงการ  (Project – based learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝกึปฏิบัต ิ

   (4)  จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

   (5)  จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมต ิ

   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  ประเมินจากงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

    (2)  ประเมินจากพฤติกรรมการด าเนินงานและผลการด าเนินโครงการ 

    (3)  ประเมินจากการทดสอบ 

    (4)  ประเมินจากผลงานหรือช้ินงาน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum  Mapping) 

  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   1. คุณธรรม  จริยธรรม 

    1.1  มีความซื่อสัตยส์ุจรติ  
    1.2   มีความรับผิดชอบและตรงตอ่เวลา 

    1.3  มีจริยธรรม ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

   2.  ความรู้ 

    2.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 

    2.2  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    2.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

    2.4  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานดา้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    2.5  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 

    2.6  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

    2.7  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   3.  ทักษะทางปัญญา 

    3.1  ทักษะการคิดอย่างมีเหตผุล คิดวิเคราะห์อย่างมรีะบบและคดิอย่างเป็นองค์รวม 

    3.2  มีความคิดสร้างสรรค์   
    3.3  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได ้

    3.4  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    3.5  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสรา้งสัมมาอาชีพและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

   4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1  เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนษุยสัมพันธ์ที่ด ี

    4.2  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
    4.3  มีภาวะผู้น า 

    4.4  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวฒันธรรม 

   5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    5.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    5.3  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทลั 



272 
 

 

272 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง      

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

                      

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม 
               ความพร้อม 
               Preparatory  English 

                      

0041 002  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               English 
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รายวิชา 1. คณุธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 003  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะดา้นมนุษยศาสตร์ 
               และสังคมศาสตร ์
               English for Humanities 
               and Social Sciences 

                      

0041 004  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ 
               และเทคโนโลยี 
               English for  Science 
               and  Technology 

                      

0041 005  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ 
               สุขภาพ 
               English for  
               Health Science 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 006  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               English for Career 
               Preparation 

                      

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               สื่อและความบันเทิงสากล 
               English for Global  
               Media and  
               Entertainment 

                      

0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
               สื่อสังคม 
               English for Social  
               Media Content  
               Creators 

                      

 



275 
 

 

275 

 

 

 

 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้ประกอบการออนไลน์ 
               English for Online  
               Entrepreneurs 

                      

0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               นักเดินทางรอบโลก 
               English for World 
               Travelers 

                      

0041 011  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการน าเสนอ 
               เชิงวิชาการ 
               English for Academic  
               Presentation    
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               Integrated Thai for  
               Career Preparation 

                      

0041 013  ภาษาไทยประยุกต ์
               เพื่อความสุขและความคิด 
               สร้างสรรค ์
               Applied Thai for  
               Happiness and  
               Creativity 

                      

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
               Chinese for 
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 015  ภาษาเกาหลี 
               เพื่อการสื่อสาร 
              Korean for  
               Communication 

                      

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 
               Japanese for  
               Communication 

                      

0041 017  ภาษาเวียดนาม 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Vietnamese for  
               Communication 

                      

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
               Khmer for  
               Communication 

                      

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
               Myanmar for  
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
               Laos for  
               Communication 

                      

0041 021  ภาษาฝรั่งเศส 
               เพื่อการสื่อสาร 
               French for  
               Communication 

                      

1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

0041 022  ทักษะและชีวติดิจิทลั 
               เพื่อการเปลีย่นแปลง 
               Digital Literacy and  
               Life for  
               Transformation 

                      

0041 023  พลเมืองดิจิทัล 
               Digital Citizens 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ 
               ส านักงานดิจิทัล 
               Digital Office Software  
               Application 

                      

0041 025  การคิดแก้ปัญหา 
               แบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
               Logical Thinking Based 
               Problem Solving   

                      

0041 026  การวิเคราะห์และ 
               การน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น 
               Basic Data  Analytics 
               and  Presentation 

                      

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจทิัล 
               Content and  
               Digital Media 
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280 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมยัใหม ่
               และนวัตกรรมเพื่อชีวิต 
               Modern Science and  
               Innovations for Life 

                      

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน 
               Everyday Engineering 

                      

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                       

0042 001  ประชากรโลก ไรโ้รค 
               Global Health and  
               Disease Prevention 

                      

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ 
               Health Awareness 

                      

 



281 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 003  การดูแลและ 
               การสรา้งเสริมสุขภาพ 
               แบบองค์รวม 
               Holistic Health  
               Promotion 

                      

0042 004  การดูแลสุขภาพ 
               แต่ละช่วงวัย 
               Health Care for  
               Different Age Groups 

                      

0042 005  อาหารและ 
               การออกก าลังกาย 
               เพื่อสุขภาพและความงาม 
               Food and  
               Exercise for Health  
               and Beauty 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 006  ฉลาดบริโภคยา 
               และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
               Consumption of  
               Pharmaceutical and  
               Health Products 

                      

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ 
               เพื่อสุขภาพชุมชน 
               Inter-professional  
               Learning for  
               Community Health 

                      

0042 008  ทักษะชีวิต   
               Life Skills 

                      

0042 009  บุคลิกภาพ 
               เพื่อความสัมพันธ์ในสงัคม 
               Personality for  
               Socialization   

                      

 



283 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัต ิ
               Disaster Survivor 

                      

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
               Environmental- 
               Friendly Lifestyle 

                      

0042 012  การจัดที่อยู่อาศัย 
               เพื่อเสรมิสร้าง 
               คุณภาพชีวิต 
               Home Arrangements  
               for Life Quality  
               Enhancement 

                      

0042 013  กัญชาวิทยา 
               Cannabis Science 

                      

0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต 
               Pets and Life 
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 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทัว่ไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                         

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

                      

0043 002  การจัดการความคิด 
               สร้างสรรค์และนวตักรรม 
               Creativity and  
               Innovation  
               Management 

                      

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด 
               Smart Investment 

                      

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
               Young Entrepreneurs 

                      

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม 
               Social  

               Entrepreneurship  
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รายวชิา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์ 
               Online Business 

                      

0043 007  แก่นการน าเสนออย่าง 
               ตรงเป้า 
               Essence of Pitching   

                      

0043 008  การเงินส่วนบุคคล 
               Personal Finance 

                      

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Smart Living 

                      

0043 010  นวัตกรรมเกษตร 
               และอาหาร 
               Food and  
               Agricultural  
               Innovation 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                         

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัย 
               กับชุมชน 
               University’s Mission  
               and Community 

                      

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
               Leadership for  
               Change 

                      

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดี 
               มีสุข 
               Citizenship  for Well- 
               Being 

                      

0044 004  กฎหมายและการใช้สทิธิ 
               ในชีวิตประจ าวัน 
               Laws and Everyday  
               Rights 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 005  กฎหมายในการประกอบ 
               อาชีพ 
               Laws for  Employees 

                      

0044 006  ศาสตร์พระราชา 
               กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               The King's  
               Philosophy and  
               Sustainable  
               Development 

                      

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล 
               เพื่อการด ารงชีวิต 
               Religion and  
               Reasoning for Living 

                      

0044 008  ชีวิตและสันติสุข 
               Life and Peace 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
               Meditation for Life  
               Development 

                      

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
               Environmental  
               Volunteers   

                      

5.  กลุ่มวิถีสังคม                         

0045 001  ศิลปะกับชีวิต 
               Art Appreciation 

                      

0045 002  ดนตรีและศลิปะการแสดง 
               อีสาน 
               Music and Isan  
               Performing Arts 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 
               Wisdom for Quality  
                of Life 

                      

0045 004  รู้จักอาเซียน 
               Introduction to  
               ASEAN 

                      

0045 005  มนุษย์กับ 
               ความหลากหลาย 
               ทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Humans and Social  
               and Cultural Diversity 

                      

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
               Plural Culture of  
               Mekong Region 
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290 

                     

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 007  อีสานทันโลก 
              Globalized Isan 

                      

0045 008  การบริหารจัดการ 
               วัฒนธรรม: การแปร 
               วัฒนธรรมเป็นสินค้า 
               Cultural Management:  
               Cultural  
               Commoditization 

                      

0045 009  การท่องเที่ยว 
               เชิงวัฒนธรรม 
               Cultural Tourism 

                      

0045 010  อาหารและเครื่องดืม่ 
               จากภูมิปญัญาพื้นบ้าน 
               Food and Beverages  
               from Local Wisdom 

                      

                       

  



 

 

291 
291 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
               ผ้าทออีสาน 
               Wisdom and  
               Innovative Isan Textile 

                      

0045 012  พระเครื่องสยาม   
               การวิเคราะห์และอนุรักษ ์
               Siam Amulets:  
               Identification and  
               Conservation 

                      

0045 013  คติความเชื่อตะวันออก 
               ส าหรับการอยู่อาศัย 
               Eastern Beliefs for  
               Living 

                      

0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ 
               ท้องถิ่น 
               Management of Local  
               Landscape 

                      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ค 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ฉบับ  2 พ.ศ. 2563 
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304 

304 

 



 

 

305 

305 
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308 

308 
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เอกสารแนบ ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 
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เอกสารแนบ จ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม  พ.ศ. 2559  และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

327 
ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 

1. ก าหนดการเปิดสอน 
       ก าหนดการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คือ  ภาคต้น   
ปีการศึกษา  2559 

ก าหนดเปิดสอน 
ก าหนดการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  คือ  ภาคต้น   
ปีการศึกษา  2564 

ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2558 และให้มีความทันสมัย 

2. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ   
Bachelor of Political Science  Program 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
Bachelor of Political Science  Program 

คงเดิม 

3. ชื่อปริญญา 
รัฐศาสตรบัณฑติ 
Bachelor of Political Science 

ชื่อปริญญา 
รัฐศาสตรบัณฑติ 
Bachelor of Political Science 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถทาง

รัฐศาสตร์  ทั้งดา้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  รวมถึงมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมือง  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคม  และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เปน็ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร ์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ

การปฏิบัติที่ทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทัง้ในระดบั
ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดบัโลก  

2.  มีส านึกความเปน็พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
และรับใช้สงัคม 

ปรับวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและเป็นนักรัฐศาสตร์
สมัยใหม่ 



 

 

328 
328 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
สังคม 

5. 
 

โครงสร้าง
หลักสตูร 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูร 
(2558) 

การเมือง
การ

ปกครอง 

รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

1. หมวดศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า  
30 

30 30 30 

2.  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า  
72 

90 90 96 

-กลุ่มวิชาแกน - 36 36 36 
-กลุ่มวิชาเอก
บังคับ 

30 30 30 45 

-กลุ่มวิชาเอก
เลือก 

- 24 24 24 

3.  หมวดวิชา
เลือก นอก
สาขา/นอกคณะ 

- 15 15 9 

4.  หมวดวิชา
เลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า   
6 

6 6 6 

รวม 

(ไม่น้อยกว่า) 
120 141 141 141 

 

 

โครงสร้าง
หลักสตูร 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูร 
(2558) 

การเมือง
การ

ปกครอง 

รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

1. หมวดศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า  
30 

30 30 30 

2.  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า  
72 

90 90 90 

-กลุ่มวิชาแกน - 24 24 24 
-กลุ่มวิชาเอก     
 วิชาเอกบังคับ 30 42 42 42 
 วิชาเอกเลือก - 24 24 24 
3.  หมวดวิชา
เลือกนอก
วิชาเอก 

- 9 9 9 

4.  หมวดวิชา
เลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า   

6 
6 6 6 

รวม 
(ไม่น้อยกว่า) 

120 135 135 135 

 
 

ลดจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 141  
หน่วยกิต  เหลือ  135  หน่วยกิต  
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
และเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
ทางวิชาการและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต 
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329 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
6. รายวิชา รายวิชา  
 หมวดวิชาแกน หมวดวิชาแกน  
 1300 101 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

1300 101 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

คงเดิม 

 1300 102 
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

1300 102 
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

คงเดิม 

 1300 103 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Relations 

1300 103 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to Public Administration 

คงเดิม 

 1300 104 
กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Laws 

1300 104 
กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

คงเดิม 

 1300 201 
การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

1300 201 
การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government  

คงเดิม 



 

 

330 
330 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1300 202 

ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

1300 202 
ปรัชญาการเมือง 
Political Philosophy 

คงเดิม 

 1300 203 
การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and Human Rights 

 ย้ายไปในกลุ่มรายวิชาเอกการเมือง
การปกครอง 

 1300 204 
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาค
อีสาน 
Politics and Political Changes in Isan 

1300 203 
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาค
อีสาน 
Politics and Political Changes in Isan 

ปรับรหัสวิชา 

 1300 205 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

1300 204 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

ปรับรหัสวิชา 

 1300 300 
วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

- 
ย้ายไปในกลุ่มชาเอกทั้ง 3 วิชาเอก
และปรับชื่อรายวิชา 
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ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1300 301 

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
English for Political Science 

- 
ย้ายไปในกลุ่มชาเอกทั้ง 3 วิชาเอก
และปรับชื่อรายวิชา 

 1300 302 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Political Science 

- 
ย้ายไปในกลุ่มชาเอกทั้ง 3 วิชาเอก
และปรับชื่อรายวิชา 

 วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกการเมืองการปกครอง  
 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ  
 1300 203 

การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and Human Rights 

1301 201 
การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
Politics of Justice and Human Rights 

ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาแกนมาอยู่ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับวิชาเอกการเมือง 
การปกครอง  และปรับรหัสวิชา 

 1301 202 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional Principles and Political 
Institutions 

1301 202 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional Principles and Political 
Institutions 

คงเดิม 

  
 

  



 

 

332 
332 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 201 

การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
Politics and Local Government 

1301 203 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค 
Local and Provincial Politics and Government 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 200 
แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
Approaches to Political Science 

1301 204 
แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
Approaches to Political Science 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 302 
การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

1301205 
การเมืองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1300 301 
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
English for Political Science 

1301 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเมืองการปกครอง 
English for Politics and Government 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและชื่อรายวิชา 

 1300 300 
วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

1301 301 
วิธีวิทยาส าหรับการเมืองการปกครอง 
Research Methodology for Politics and 
Government 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและชื่อรายวิชา 

    



 

 

333 
333 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 400 

ทฤษฎีสังคมและการเมือง 
Social and Political Theory 

1301 302 
ทฤษฎีสังคมและการเมือง 
Social and Political Theory 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 203 
ประชาสังคมกับประชาธิปไตย 
Civil Society, and Democracy 

1301 303 
ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน 
Democracies in Contemporary World 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 304 
บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 
Selected Reading in Political Science 

1301 304 
บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 
Selected Reading in Politics and Government 

ปรับชื่อรายวิชา 

 1300 302 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Political Science 

1301 305 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง 
Seminar on Specific Issues in Politics and 
Government 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและชื่อรายวิชา 

 1301 303 
การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎีขบวนการทางสังคม 
Politics of Development and Theories of Social 
Movements 

1301 306 
การเมืองเรื่องการพัฒนา 
Politics of Development 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 



 

 

334 
334 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 301 

ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสันติภาพและการไม่ใช้ความ
รุนแรง  
Political Theory on Peace and Non-Violence 

1301 307 
สันติศึกษา 
Peace Studies 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 300 
รัฐ สังคมกับโลกาภิวัตน์ 
State, Society, and Globalization 

130 1308 
รัฐและสังคม 
State and Society 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก  
 1301 401 

เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง 
Gender, Sexualities, and Politics 

1301 401 
เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง 
Gender, Sexualities, and Politics 

คงเดิม 

 1301 402 
ทหารกับการเมือง  
Military and Politics 

1301 402 
ทหารกับสังคม  
Military and Society 

ปรับชื่อรายวิชา 

 1301 403 
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
Political Parties and Election 

1301 403 
การเมืองของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
Party Politics and Election 

ปรับชื่อรายวิชา 



 

 

335 
335 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 404 

ประวัติความคิดทางการเมือง 
History of Political Thought 

1301 404 
ประวัติความคิดทางการเมือง 
History of Political Thoughts 

คงเดิม 

 1301 405 
ศาสนากับการเมือง 
Religion and Politics 

1301 405 
ศาสนากับการเมือง  
Religions and Politics 

คงเดิม 

 1301 406 
วรรณกรรมกับการเมือง 
Literature and Politics 

1301 406 
วรรณกรรมกับการเมือง 
Literature and Politics 

คงเดิม 

 1301 407 
ความคิดทางการเมืองไทย 
Thai Political Thoughts 

1301 407 
ความคิดทางการเมืองไทย 
Thai Political Thoughts 

คงเดิม 

 1301 408 
ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง  
Elite and Political Leaders 

1301 408 
ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง 
Elite and Political Leaders 

คงเดิม 

  
 

  



 

 

336 
336 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 409 

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
Dynamics of Democratization  

- ตัดรายวิชา 

  1301 409 
การเมืองเรื่องผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน 
Politics of Migrants and Migration 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1301 410 
การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 

1301 410 
การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 

คงเดิม 

 1301 411 
การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา 
Politics and Government of the United States 
of America   

- ตัดออก 

 1301 412 
การเมืองการปกครองของยุโรป 
Politics and Government of Europe 

- ตัดออก 

    



 

 

337 
337 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 413 

การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก 
Politics and Government of East Asia 

- ตัดออก 

 1301 414 
การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Politics and Government of South East Asia 

- ตัดออก 

 1301 415 
การเมืองการปกครองของเอเซียใต้ 
Politics and Government of South Asia 

- ตัดออก 

 1301 416 
การเมืองการปกครองของจีน 
Politics and Government of China 
 

- ตัดออก 

 1301 417 
การเมืองการปกครองของลาตินอเมริกา 
Politics and Government of Latin America 

- ตัดออก 

    



 

 

338 
338 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1301 411 

การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ 
Politics of Major Powers 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1301 412 
ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองเอเชีย 
Contemporary Issues in Asian Politics 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1301 413 
ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
Civil Society in Political, Economic and Social 
Development 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1301 414 
นโยบายสาธารณะกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม 
Public Policy and Social Discrimination 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  
 

  



 

 

339 
339 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1301 415 

สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านสิทธิมนุษยชน 
Seminar on Current Issues in Human Rights 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1301 418 
การเมืองและการจัดการที่ดิน 
Politics and Land Management 

1301 416 
การเมืองเรื่องที่ดิน 
Politics of Land  

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 - 1301 417 
การเมืองนครและนโยบายเมือง 
City Politics and Urban Policy 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1301 420 
แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่น 
Concepts and Theories of Decentralization and 
Local Government 

1301 418 
แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่น 
Concepts and Theories  
of Decentralization and Local Government 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 422 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคอีสาน 
Politics and Local Government in Isan  

1301 419 
การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน 
Politics and Local Government in Isan  

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 



 

 

340 
340 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1301 420 

การเมืองกับระบบราชการ 
Politics and Bureaucracy 

เพ่ิมรายวิชา 

 1301 423 
มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
International Human Rights Standards and  
Human Rights Mechanisms 
 

1301 421 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไก
คุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน 
International Human  
Rights Standards and  
Human Rights  
Protection Mechanism 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 424 
สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 
Human Rights and Development and 
Globalization 

1301 422 
สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 
Human Rights and Development and 
Globalization 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 419 
การเมืองและการจัดการผังเมือง 
Politics and Urban-Planning Management 

- ตัดรายวิชาออก 



 

 

341 
341 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 425 

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 
Environmental Politics 

1301 423 
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 
Environmental Politics 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 421 
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
Comparative Local Government 

- ตัดรายวิชาออก 

 1301 426 
การเมืองกับธุรกิจ  
Politics and Business 

1301 424 
การเมืองกับธุรกิจ 
Politics and Business 

คงเดิม 

 1301 427 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
International Political Economy 

1301 425 
เศรษฐศาสตร์การเมือง 
Political Economy 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 428 
ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ 
Marxism Political Theory 

1301 426 
ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ 
Marxist Political Theory 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

  
 

  



 

 

342 
342 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 429 

กฎหมายมหาชน 
Public Laws  

1301 427 
กฎหมายมหาชน  
Public Law 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 430 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Laws 

1301 428 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 431 
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
Constitutional Court and Procedure 

- ตัดรายวิชาออก 

 1301 432 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ 
Constitutional Organ and Control of the 
Exercise of State Power  

1301 429 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
Constitutionalism and State Accountability 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

  
 
 

  



 

 

343 
343 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301 433 

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย 
Seminar on Contemporary Issues in Thai 
Politics and Government 

1301 430 
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย 
Seminar on Contemporary Issues in Thai Politics 
and Govenment 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 434 
สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนาและขบวนการทาง
สังคมในภาคอีสาน    
Seminar on Politics of Development and Social 
Movements in Isan  

1301 431 
สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน    
Seminar on Social Movements in Isan 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1301 435 
สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
Seminar on Nationalism and Political Changes 

1301 432 
สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
Seminar on Nationalism and Political Changes 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 436 
สัมมนาเรื่องการคอรัปชั่นและการต่อต้านการคอรัปชั่น 
Seminar on Corruption and Anti-Corruption  

1301 433 
สัมมนาเรื่องการคอรร์ัปชั่นและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
Seminar on Corruption and Anti-Corruption 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

   
 

 



 

 

344 
344 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1301 434 

กฎหมายที่ดินและการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน 
Land Laws and Land Conflict Resolution 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1301 435 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1301 436 
กฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 
Laws for Administration in Public Sector 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  1301 437 
ความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
Inequality and Social Justice 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ  
 1302 202 

ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

1302 201 
ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

ปรับรหัสวิชา 



 

 

345 
345 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 204 

ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administrative System 

1302 202 
ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administrative System  

ปรับรหัสวิชา 

 1301 201 
การเมืองการปกครองท้องถิ่น  
Politics and Local Government 

1302 203 
การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น   
Local Politics Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1301 201 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning 

1302 204 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning 

ปรับรหัสรายวิชา 

 1302 203 
พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
Organization Behavior and Administration 

1302 205 
พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 
Organization Behavior and Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1300 301 
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 
English for Political Science 

1302 206 
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
English for Public Administration 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและรหัสวิชา 

  
 

  



 

 

346 
346 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1300 300 

วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

1302 207 
วิธีวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology for Public  
Administration 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและรหัสวิชา 

 1302 301 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

1302 208 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 302 
การบริหารการพัฒนา  
Development Administration 

1302 209 
การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 305 
การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal Administration 

1302 210 
การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 303 
บทคัดสรรค์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Reading in Public Administration 

1302 301 
บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Reading in Public Administration 

ปรับรหัสวิชา 

    



 

 

347 
347 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1302 302 

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงานภาครัฐ 
Digital Transformation in Public Administration 

เพ่ิมรายวิชา 

 1302 304 
การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ 
Public Governance 

1302 303 
การบริหารจัดการภาคสาธารณะ 
Public Governance 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1300 302 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Political Science 

1302 304 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Political 
Administration 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและรหัสวิชา 

 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก  
 1301 202 

หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitution Principles and Political Institutions 

- ตัดออก 

 1302 404 
การบริหารโครงการ 
Project Management 

1302 401 
การบริหารโครงการ 
Project Management 

ปรับรหัสวิชา 



 

 

348 
348 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 405 

การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 
Quality Administration and Risk Management 

1302 402 
การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 
Quality Administration and Risk Management 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 406 
การจัดการภัยพิบัติ 
Disaster Management 

1302 403 
การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน   
Disaster and Emergency Management 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 407 
การจัดการภาครัฐ 
Public Sector Management 

1302 404 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 
Strategic Management in Public Sectors 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1302 408 
การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ 
Organization Development and Learning 
Organization 

1302 405 
การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ 
Organization Development and Learning 
Organization 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 409 
จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
Ethics for Public Sectors Administration 

1302 406 
จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
Ethics for Public Sectors Administration 

ปรับรหัสวิชา 

    



 

 

349 
349 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 403 

การน านโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและการ
ประเมินผลนโยบาย 
Policy Implementation, Monitoring, and 
Evaluation 

- ตัดออก 

 1301 429 
กฎหมายมหาชน 
Public Law 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

 1302 411 
การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น 
Local Innovation Management 

1302 407 
การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น 
Local Innovation Management 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 412 
การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
Local Tourism Management 

1302 408 
การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
Local Tourism Management 

ปรับรหัสวิชา 

  
 
 

  



 

 

350 
350 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 413 

การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาครัฐ 
Recruitment, Selection, and Human Resources 
Development Public in Sector 

1302 409 
การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในภาครัฐ 
Recruitment, Selection, and Human Resources 
Development in Public Sector 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 414 
การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 
Classification of Position and Compensation  
Administration in Public Sector 

1302 410 
การก าหนดต าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 
Classification of Position and Compensation 
Administration in Public Sector 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 415 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ 
Performance Appraisal for Human Resource  
Administration in Public Sector 

1302 411 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ 
Performance Appraisal for Human Resource 
Administration in Public Sector 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 416 
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ 
Labor Law and Employee Relation 

1302 412 
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ 
Labor Law and Employee Relation 

ปรับรหัสวิชา 



 

 

351 
351 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 416 

การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
Local Personnel Administration 

1302 413 
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
Local Personnel Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 418 
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic Management 

- ตัดรายวิชา 

 1302 420 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation Administration 

1302 414 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 421 
การคลังท้องถิ่น 
Local Finance 

1302 415 
การคลังท้องถิ่น      
Local Finance 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 428 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น 
Local Natural Resources and Environment 
Management 

1302 416 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น 
Natural Resources and Environmental 
Management in Local Sectors 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 



 

 

352 
352 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1301410 

ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น 
Local Wisdom and Local Administration 

- ตัดรายวิชา 

 1302 429 
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy Problems 

1302 418 
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy Problems 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 430 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ 
Seminar on Problems in Public Sectors 
Administration 

1302 419 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ 
Seminar on Problems in Public Sectors 
Administration 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1302 431 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น 
Seminar on Problems in Local Administration 

1302 420 
สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น 
Seminar on Problems in Local Administration 

ปรับรหัสวิชา 

 1302 432 
สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
Seminar on  Issues of Human Resources 
Management in Public Sectors 

1302 421 
สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
Seminar on  Issues of Human Resources 
Management in Public Sectors 

ปรับรหัสวิชา 



 

 

353 
353 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 402 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
Public Policy Analysis 

1302 422 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
Public Policy Process 

รวมรายวิชาเข้าด้วยกัน 
ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

1302 403 
การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
Public Policy Making 

 - 1302 423 
การประยุกต์เศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ 
Applied Econometrics for Public Policy Analysis 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1302 424 
การวางแผนและนโยบายการขนส่ง 
Transportation Planning and Policy 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1302 419 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
Budgetary Management 

1302 425 
การบริหารงบประมาณและการเงินสาธารณะ 
Public Budgetary and Financial Management 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

    



 

 

354 
354 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1302 426 

การผังเมืองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Urban planning for Public Administration 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  1302 427 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Change Management 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  1302 428 
ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 
Philosophy and Concepts of Human and 
Community Resource Development 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1301 403 
กฎหมายปกครอง  
Administrative Law 

- ตัดออก 

 1302 422 
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
Criminology and Penology 

- ตัดออก 



 

 

355 
355 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 423 

กฎหมายอาญา 
Criminal Laws 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

 1302 424 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
Criminal Procedure Laws 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

 1302 425 
กฎหมายพยาน 
Evidence Laws 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

 1302 426 
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 
Criminal Justice Administration 

- ตัดออก 

 1302 427 
การบริหารส านักงาน 
Office management 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

  
 

  



 

 

356 
356 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1302 433 

การฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 
Practicum in Political Science 

- ย้ายไปในหมวดเลือกนอกวิชาเอก 

 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ  
 1303 201 

ประวัติศาสตร์และวิถีปฏิบัติทางการทูต 
Diplomatic History and Practices 

1303 201 
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
History of International Relations 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

 1303 302 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
International Law 

1303 202 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
International Law 

ปรับรหัสวิชา 

 1303 202 
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Theories and Approaches of International 
Relations 

1303 203 
แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Approaches to International Relations 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

    



 

 

357 
357 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 204 

การเมืองระหว่างประเทศ 
International Politics 

1303 204 
มหาอ านาจกับการเมืองระหว่างประเทศ 
Great Powers and International Politics 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1300 300 
วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ 
Research Methodology in Political Science 

1303 205 
วิธีวิทยาส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Research Methodology for International 
Relations 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 0105 103 
การเขียนเบื้องต้น 
Basic Writing 

- ตัดออก 

 - 1303 206 
ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
English for International Relations  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 1303 304 
บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Selected Reading in International Relations 

1303 301 
บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Selected Reading in International Relations 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

    



 

 

358 
358 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 303 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
Thai Foreign Relations 

1303 302 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 
Thai Foreign Relations 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 204 
องค์การระหว่างประเทศ 
International Organization 

1303 303 
องค์การระหว่างประเทศ 
International Organization 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 401 
นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Foreign Policy of Southeast Asia 

1303 304 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Foreign Relations of Southeast Asia 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1301 427 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  
International Political Economy 

1303 305 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
International Political Economy 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1300 302 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 
Seminar on Specific Issues in Political Science 

1303 306 
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Seminar on Specific Issues in International 
Relations 

ย้ายจากวิชาแกนโดยปรับรหัสวิชา
และชื่อและรหัสวิชา 



 

 

359 
359 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 402 

นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง 
Foreign Policy of the Greater Mekong Sub-
region 

1303 401 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
The Greater Mekong Subregion in International 
Relations 

ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

 1303 301 
ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ 
Foreign Relations and Policies of Major Powers 

- ตัดออก 

 - 1303 402 
ประชาสังคมในการเมืองโลก 
Civil Society in World Politics 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก  
 1303 403 

โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
Globalization and World Politics 

1303 403 
โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
Globalization and World Politics 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

  
 

  



 

 

360 
360 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 412 

ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 
International Strategy and Security 

1303 404 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 
International Strategy and Security 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 405 
สื่อและวัฒนธรรมข้ามชาติในการเมืองโลก 
Media and Transnational Culture in World 
Politics 

1303 405 
วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสารระหว่างประเทศ 
Transnational Culture and International 
Communication 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

 1303 406 
ตลาดเกิดใหม่ในการเมืองโลก 
Emerging Economy in World Politics 

1303 406 
เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน   
Contemporary Global Economy 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

 1303 410 
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
International Development 

1303 407 
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
International Development 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 413 
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Human Right in International Relations 

1303 408 
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
Human Right in International Relations 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

    



 

 

361 
361 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 416 

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
Foreign Policy of the United States of America 

1303 409 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
Foreign Relations of the United States 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 417 
นโยบายต่างประเทศของจีน 
Foreign Policy of China 

1303 410 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน 
Foreign Relations of China 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 418 
นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 
Foreign Policy of East Asia  

1303 411 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 
Foreign Relations of the East Asia 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 420 
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป 
Foreign Policy of the European Union 

1303 412 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหภาพยุโรป 
Foreign Relations of the European Union 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 421 
นโยบายต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศในอดีต
สหภาพโซเวียต 
Foreign Policy of Russia and Former Soviet 
Union States 

1303 413 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช 
Foreign Relations of Russia and CIS Countries 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

362 
362 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 423 

นโยบายต่างประเทศของลาตินอเมริกา 
Foreign Policy of Latin America 

1303 414 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของลาตินอเมริกา 
Foreign Relations of Latin America 

 ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 422 
นโยบายต่างประเทศของตะวันออกกลางและแอฟริกา 
Foreign Policy of Middle East and Africa 

1303 415 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของตะวันออกกลาง 
Foreign Relations of the Middle East 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 419 
นโยบายต่างประเทศของเอเชียใต้ 
Foreign Policy of South Asia  

1303 416 
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียใต้ 
Foreign Relations of South Asia 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 424 
สัมมนา ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
Seminar on Thai Foreign Relations towards 
Neighboring Countries 

1303 417 
สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
Seminar on Thai Foreign Relations towards 
Neighboring Countries 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

  
 
 

  



 

 

363 
363 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 425 

สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค 
Seminar on Regional Cooperation and 
Integration 

1303 418 
สัมมนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มภูมิภาค 
Seminar on Regional Cooperation and 
Integration 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 408 
สัมมนา ประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
Seminar on Transborder Issues 

1303 419 
สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 
Seminar on Transborder Issues 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 409 
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
International Environmental Politics 

1303 420 
สัมมนาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
Seminar on International Environmental 
Politics 

ปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 1303 404 
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ 
Diplomacy and International Negotiation 

- ตัดออก 

 - 1303 421 
สัมมนาการทูตสาธารณะ 
Seminar on Public Diplomacy 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



 

 

364 
364 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 1303 414 

สัมมนา การวิเคราะห์และการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 
Seminar on International Conflict Analysis and 
Resolution 

1303 422 
สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ปัญหา 
Seminar on International Conflict and 
Resolution 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1303 407 
สัมมนาประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Seminar on Current Issues in International 
Relations 

- ตัดออก 

 1303 411 
ความมั่นคงของมนุษย์ในการเมืองโลก 
Human Security in World Politics 

- ตัดออก 

 1303 415 
มหาอ านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Major Powers and Southeast Asia 

- ตัดออก 

  
 

 
 



 

 

365 
365 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง วิชาเอกเลือก  ภาษาต่างประเทศที่สอง  
 0105 106 

ภาษาฝรั่งเศส 1 
Basic French 1 

- ตัดออก 

 0105 107 
ภาษาฝรั่งเศส 2 
Basic French 2 

- ตัดออก 

 - 1303 501 
ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1303 502 
ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 0106 831 
ภาษาเวียดนาม 1  
Basic Vietnamese 1 

- ตัดออก 

    



 

 

366 
366 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 0106 832 

ภาษาเวียดนาม 2 
Basic Vietnamese 2 

- ตัดออก 

 0106 961 
ภาษาจีน 1 
Basic Chinese  

1303 503 
ภาษาจีน 1 
Chinese 1 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 0106 962 
ภาษาจีน 2 
Basic Chinese 2 

1303 504 
ภาษาจีน 2 
Chinese 2 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

  หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก  
  1) กฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ

เข้ารับราชการ 
 

 - 1311 101 
ความรู้และความสามารถส าหรบัข้าราชการพลเรือน 
Knowledge and Proficiency for Government 
Officials  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

    



 

 

367 
367 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1311 102 

ความรู้และความสามารถส าหรบัข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
Knowledge and Proficiency for Local 
Government Officials 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 103 
ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี 
Knowledge and Characteristics of Good 
Government Officials  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 104 
ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการพลเรือน 
English for Government Officials  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 105 
การปกครองท้องที่ 
Provincial Affairs  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 106 
กฎหมายอาญา 
Criminal Law 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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368 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1311 107 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Criminal Procedure Law 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 108 
กฎหมายลักษณะพยาน 
Evidence Law 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  2) หมวดวิชาชีพด้านการสอนสังคมศึกษา  
 - 1311 201 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา 
Politics, Economy and Society of the United 
States 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 202 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย 
Politics, Economy and Society of Asia 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 203 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของลาตินอเมริกา 
Politics, Economy and Society of Latin America 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
 



 

 

369 
369 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1311 204 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป 
Politics, Economy and Society in Europe 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 205 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 
Politics, Economy and Society of Thailand 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 206 
อาเซียนในการเมืองโลก 
ASEAN in World Politics 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

  3) การพัฒนาทักษะด้านคุณภาพทุนมนุษย์และสังคม  
 - 1311 301 

การฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 
Practicum in Political Science 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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370 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1311 302 

บุคลิกภาพ มารยาท และทักษะการการน าเสนอ 
ในที่สาธารณะ 
Personality, Manners and Presentation Skills in 
Public Sphere 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 303 
การบริหารส านักงานในภาครัฐและเอกชน 
Office Management in Public and Private 
Sectors 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 304 
จิตวิทยาการบริการส าหรับภาครัฐและเอกชน 
Service Psychology for Public and Private 
Sectors 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 305 
การคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหาร 
Critical Thinking in Management 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

    



 

 

371 
371 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ล าดับ หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564 สาระการปรับปรุง 
 - 1311 306 

ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น 
Local Wisdom and Local Administration 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 - 1311 307 
การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน  
Strategic Planning for Global Disruption 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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เอกสารแนบ ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 
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