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1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน ....30.....หน่วยกิต
1.1 สาระบังคับศึกษาทัว่ ไป
จานวน 26 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
บังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน 2(2-0-4)
196-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1(1-0-2)
หรื อ
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 3(3-0-6)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ จานวน 3 หน่ วยกิต
เลือก 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทำ-นำสุข
3(3-0-6)
117-105 จิตวิวฒั น์และชีวติ ที่ดี
3(3-0-6)
สำระที่ 1 และ สำระที่ 2 เลือก 3 หน่วยกิต
993-172 จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต
1(1-0-2)
196-101 ควำมเป็ นพลเมือง
2(2-0-4)
หรื อ
117-102 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6)
สาระที3่ การเป็ นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ
เลือกเรียนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง จานวน 3 หน่ วยกิต
รู ปแบบที่ 1 บังคับ จำนวน 1 หน่วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร 1(1-0-2)
เลือก 2 หน่ วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
117-115 กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
2(2-0-4)
262-202 กำรคิดเปลี่ยนชีวติ
2(2-0-4)
747-102 ข้อมูลนี้มีคำตอบ
2(2-0-4)
รู ปแบบที่ 2 บังคับ 3 หน่ วยกิต
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
3(3-0-6)
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดจิ ทิ ลั
บังคับ จำนวน 2 หน่วยกิต
117-116 กำรรู ้เท่ำทันดิจิทลั
2(2-0-4)
เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
299-104 รู ้คิด รู ้เท่ำทัน
2(2-0-4)

724-106 เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์สมัยใหม่ 2(2-0-4)
สมัยใหม่
724-107 กำรบริ โภคสี เขียว
2(2-0-4)
สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
เลือก 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์
2(2-0-4)
746-103 ฟิ นแมท
2(2-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
417-101 ไฮ-อิงลิช
2(2-0-4)
417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์
2(2-0-4)
เลือก 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ
2(2-0-4)
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0
2(2-0-4)
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา เลือก 2 หน่วยกิต
จำกสองสำระหรื อสำระใดสำระหนึ่ง
สุ นทรียศาสตร์ จำกรำยวิชำต่อไปนี้
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์
1(1-0-2)
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ
1(1-0-2)
277-104 กำร์ตูนหรรษำ
1(1-0-2)
411-103 สี สนั บันเทิงคดี
1(1-0-2)
412-123 ศิลปะแดนมังกร
1(1-0-2)
413-242 เสน่ห์มลำยู
1(1-0-2)
415-140 เปิ ดประตูสู่ญี่ปุ่น
1(1-0-2)
416-146 ท่องแดนกิมจิ
1(1-0-2)
437-111 ศิลปะบำบัด
1(1-0-2)
910-114 เพลินเพลงมหำวิทยำลัยสง
1(1-0-2)
ขลำนคริ นทร์
กีฬา จากรายวิชาต่ อไปนี้
117-118 โยคะ
1(1-0-2)
281-204 ลีลำศ
1(1-2-1)
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
1(1-2-1)
281-207 บำสเกตบอล
1(1-2-1)
281-209 วอลเล่ยบ์ อล
1(1-2-1)
281-210 แฮนด์บอล
1(1-2-1)

281-215 เทเบิลเทนนิส
1(1-2-1)
281-216 แบดมินตัน
1(1-2-1)
281-219 ว่ำยน้ ำ
1(1-2-1)
281-220 เปตอง
1(1-2-1)
281-223 มวยไทย
1(1-2-1)
281-225 เทควันโด
1(1-2-1)
281-226 ไอกิโด
1(1-2-1)
281-227 ยูโด
1(1-2-1)
910-111 รำไทยเพื่อสุขภำพ
1(1-0-2)
910-112 โขนเพื่อพัฒนำร่ ำงกำยและจิตใจ 1(1-0-2)
910-113 แจ๊สด้ำนซ์
1(1-0-2)
2.สาระเลือกศึกษาทัว่ ไป เลือกจากรายวิชาสาระต่ างๆ ดังนี้ จานวน
4 หน่ วยกิต
สาระสุ นทรียศาสตร์
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ1
2(2-0-4)
2
425-101 วัฒนธรรมนำชม
2(2-0-4)
สาระความเป็ นพลเมือง
196-103 ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำร
2(2-0-4)
437-201 จริ ยศำสตร์กบั ควำมรับผิดชอบต่อสังคม2(2-0-4)
สาระอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน
724-108 ธรรมชำติบำบัด
2(2-0-4)
276-101 กำรมองภำพแบบองค์รวม
2(2-0-4)
437-202 คิดอย่ำงเฉลียว เข้ำใจอย่ำงฉลำด 2(2-0-4)
สาระภาษาและการสื่ อสาร การคิดเชิงระบบ สุ นทรียศาสตร์
263-123 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรท่องเที่ยวในต่ำงแดน 2(2-0-4)
สาระภาษาและการสื่ อสาร
412-201 หนีห่ำว จงกว๋ อ
2(2-0-4)
413-213 มำเลย์ออนทัวร์
2(2-0-4)
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี้
2(2-0-4)
416-125 อันยองฮำเซโย โคเรี ย
2(2-0-4)
417-191 พัฒนำกำรอ่ำน
2(2-0-4)
417-193 บันเทิงศึกษำภำษำอังกฤษ
2(2-0-4)

1

รายวิชา 125-101 425-101 และ 277-105 คณะศึกษาศาสตร์ตงั้ แต่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ใช้เป็ นวิชาศึกษาทั่วไปสาระสุนทรียศาสตร์ ซึง่
กาหนดให้เรียน 2 หน่วยกิต คูก่ บั วิชากีฬา 2 หน่วยกิต โดยไม่ตอ้ งเรียนสาระ
เลือกศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน........96.........หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มวิชำบังคับคณะ)
1) กลุ่มวิชำแกน (กลุ่มวิชำบังคับคณะ) 36 หน่วยกิต
196-102 รัฐศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
196-201 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
196-203 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ
3(3-0-6)
ประศำสนศำสตร์
196-204 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-205 ทฤษฎีและปรัชญำกำรเมือง
3(3-0-6)
196-206 กำรเมืองกำรปกครองไทย
3(3-0-6)
196-207 เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
196-301 กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำม 3(3-0-6)
ขัดแย้งชำยแดนภำคใต้
196-302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
196-401 สหกิจศึกษำทำงรัฐศำสตร์
6(0-36-0)
196-412 เตรี ยมสหกิจศึกษำ
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาแขนงแบ่ งออกเป็ น
- กลุ่มวิชาบังคับแต่ ละแขนง
27 หน่ วยกิต
2.2.1 แขนงวิชาการปกครอง
กลุ่มวิชาบังคับแขนง
27 หน่ วยกิต
196-208 ชนชั้นนำ โครงสร้ำงอำนำจทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมืองไทย 3(3-0-6)
196-209 รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง 3(3-0-6)
196-210 รัฐและสังคม
3(3-0-6)
196-303 กฎหมำยปกครอง
3(3-0-6)
196-304 กำรเมืองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
196-305 กำรเมืองภำคประชำชน
3(3-0-6)
196-306 กำรวิจยั เกี่ยวกับกำรเมือง
3(1-4-4)
กำรปกครอง
196-307 เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
3(3-0-6)
196-402 สัมมนำปั ญหำกำรเมืองไทย
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกแขนง ให้ นักศึกษาเลือกเรียน
15 หน่ วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทีอ่ าจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
พิจารณาให้ เป็ นวิชาเลือกได้ รวมทั้งรายวิชาดังต่ อไปนี้

196-202 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย 3(3-0-6)
196-211 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่ม
3(3-0-6)
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
196-212 กำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
196-213 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ 3(3-0-6)
รำชกำรของไทย
196-215 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
3(3-0-6)
196-216 ประมวลกฎหมำยอำญำ
3(3-0-6)
196-217 สิ ทธิมนุษยชนศึกษำ
3(3-0-6)
196-308 กฎหมำยลักษณะพยำน
3(3-0-6)
196-309 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
3(3-0-6)
196-310 กำรทูตและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6)
196-311 กำรปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
196-312 กำรเมืองกับกำรพัฒนำ
3(3-0-6)
196-313 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่ม
3(3-0-6)
ประเทศตะวันออกกลำง
196-314 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียกลำง
196-315 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียใต้
196-316 กำรเมืองในยุโรป
3(3-0-6)
196-317 กำรเมืองและกำรสื่ อสำรทำงกำรเมือง 3(3-0-6)
196-318 ควำมมัน่ คงของมนุษย์
3(3-0-6)
196-319 จิตวิทยำกำรเมือง
3(3-0-6)
196-320 นโยบำยต่ำงประเทศของจีน
3(3-0-6)
196-321 ภูมิรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
196-322 ระบอบประชำธิปไตยในยุค
3(3-0-6)
โลกำภิวตั น์
196-326 ทฤษฎีกำรกระจำยอำนำจและ
3(3-0-6)
กำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่นไทย
196-341 แนวคิดกำรก่อกำรร้ำยในควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-403 กำรจัดกำรในสังคมหลำกหลำย
3(3-0-6)
วัฒนธรรม
196-404 กำรศึกษำในหัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
196-405 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
3(3-0-6)
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ กับนโยบำยสำธำรณะ

2.2.2 แขนงวิชาการปกครองท้ องถิ่น
กลุ่มวิชำบังคับแขนง
27 หน่วยกิต
196-209 รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง 3(3-0-6)
196-218 ประวัติศำสตร์กำรเมืองจังหวัด
3(3-0-6)
ชำยแดนภำคใต้
196-303 กฎหมำยปกครอง
3(3-0-6)
196-307 เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
3(3-0-6)
196-311 กำรปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ 3(3-0-6)
196-323 กำรเมืองเรื่ องชำติพนั ธุ์
3(3-0-6)
196-324 กำรวิจยั เกี่ยวกับปั ญหำกำร
3(1-4-4)
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
196-326 ทฤษฎีกำรกระจำยอำนำจและ
3(3-0-6)
กำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่นไทย
196-406 สัมมนำประเด็นกำรปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
และวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กลุ่มวิชาเลือกแขนง ให้ นักศึกษาเลือกเรียน
15 หน่ วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทีอ่ าจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
พิจารณาให้ เป็ นวิชาเลือกได้ รวมทั้งรายวิชาดังต่ อไปนี้
196-202 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย 3(3-0-6)
196-211 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่ม
3(3-0-6)
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
196-213 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบ
3(3-0-6)
ปฎิบตั ิรำชกำรของไทย
196-214 ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะและ
3(3-0-6)
ธรรมำภิบำล
196-215 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ 3(3-0-6)
196-216 ประมวลกฎหมำยอำญำ
3(3-0-6)
196-217 สิ ทธิมนุษยชนศึกษำ
3(3-0-6)
196-219 อิสลำมกับกำรเมือง
3(3-0-6)
196-309 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
3(3-0-6)
196-310 กำรทูตและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6)
196-312 กำรเมืองกับกำรพัฒนำ
3(3-0-6)
196-313 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
ตะวันออกกลำง
196-314 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียกลำง

196-315 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียใต้
196-317 กำรเมืองและกำรสื่ อสำรทำงกำรเมือง 3(3-0-6)
196-318 ควำมมัน่ คงของมนุษย์
3(3-0-6)
196-320 นโยบำยต่ำงประเทศของจีน
3(3-0-6)
196-321 ภูมิรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
196-325 กำรเมืองระหว่ำงประเทศของกลุ่ม
3(3-0-6)
ประชำชำติมุสลิม
196-327 นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
3(3-0-6)
สิ่ งแวดล้อม
196-328 นโยบำยและกำรบริ หำรกำรคลังและ 3(3-0-6)
งบประมำณ
196-341 แนวคิดกำรก่อกำรร้ำยในควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-404 กำรศึกษำในหัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
196-405 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
3(3-0-6)
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ กบั นโยบำยสำธำรณะ
196-407 ควำมสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม 3(3-0-6)
196-408 นโยบำยควำมมัน่ คงแห่งชำติเกี่ยวกับ 3(3-0-6)
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.2.3 แขนงวิชาความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
กลุ่มวิชาบังคับแขนง
27 หน่ วยกิต
196-220 กำรเมืองระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
196-221 องค์กำรระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
196-329 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
196-330 กำรวิจยั เกี่ยวกับสังคมชำยแดนและ 3(1-4-4)
กิจกำรระหว่ำงประเทศ
196-331 นโยบำยต่ำงประเทศของไทย
3(3-0-6)
196-332 แนวคิดและทฤษฎีทำงควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-333 ประวัติศำสตร์กำรทูต
3(3-0-6)
196-334 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6)
196-409 สัมมนำประเด็นกำรเมืองระหว่ำง
3(3-0-6)
ประเทศ

กลุ่มวิชาเลือกแขนง ให้ นักศึกษาเลือกเรียน
15 หน่ วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆก็ได้ ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทีอ่ าจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
พิจารณาให้ เป็ นวิชาเลือกได้ รวมทั้งรายวิชาดังต่ อไปนี้
196-211 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
196-217 สิ ทธิมนุษยชนศึกษำ
3(3-0-6)
196-222 อำเซียนในกำรเมืองโลก
3(3-0-6)
196-310 กำรทูตและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6)
196-313 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
ตะวันออกกลำง
196-314 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียกลำง
196-315 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ 3(3-0-6)
เอเชียใต้
196-316 กำรเมืองในยุโรป
3(3-0-6)
196-318 ควำมมัน่ คงของมนุษย์
3(3-0-6)
196-321 ภูมิรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
196-322 ระบอบประชำธิปไตยในยุคโลกำภิวตั น์ 3(3-0-6)
196-335 ควำมสัมพันธ์ของไทยกับประเทศ
3(3-0-6)
เพื่อนบ้ำน
196-336 จีนในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
196-337 ตุรกีในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
196-338 นโยบำยต่ำงประเทศของชำติมหำอำนำจ 3(3-0-6)
196-339 นโยบำยต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริ กำ 3(3-0-6)
ต่อภูมิภำคเอเชีย
196-340 นโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำรชำยแดน 3(3-0-6)
196-341 แนวคิดกำรก่อกำรร้ำยในควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-342 แนวคิดและทฤษฎีสนั ติภำพและ
3(3-0-6)
ควำมขัดแย้ง
196-343 พิธีกำรทำงกำรทูต
3(3-0-6)
196-404 กำรศึกษำในหัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
196-407 ควำมสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม 3(3-0-6)
196-408 นโยบำยควำมมัน่ คงแห่งชำติเกี่ยวกับ 3(3-0-6)
จังหวัดชำยแดน ภำคใต้

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนแขนง
วิชาความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ ให้ นักศึกษาเลือกเรียน
ภาษาต่ างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง (นอกจาก
ภาษาอั
งกฤษ)
ไม่ ต่ากว่ า 6 หน่ วยกิต โดยถือว่ าเป็ นวิชา
2.2.4
แขนงวิ
ชานโยบายสาธารณะ
กลุเลื่ มวิอชกแขนง
าบังคับแขนง
27 หน่ วยกิต

196-214 ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะและธรรมำภิบำ 3(3-0-6)
196-223 เศรษฐศำสตร์มหภำค
3(3-0-6)
196-327 นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
3(3-0-6)
สิ่ งแวดล้อม
196-328 นโยบำยและกำรบริ หำรกำรคลังและ 3(3-0-6)
งบประมำณ
196-344 กำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ในนโยบำยสำธำรณะ 3(1-4-4)
196-345 กำรวิเครำะห์และประเมินนโยบำย
3(3-0-6)
สำธำรณะ
196-346 นโยบำยและกำรวำงแผนทรัพยำกร 3(3-0-6)
มนุษย์
196-403 กำรจัดกำรในสังคมหลำกหลำยวัฒนธรรม 3(3-0-6)
196-410 สัมมนำปั ญหำนโยบำยสำธำรณะ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกแขนง ให้ นักศึกษาเลือก
เรียน 15 หน่ วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทีอ่ าจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรพิจารณาให้
เป็ นวิชาเลือกได้ รวมทั้งรายวิชาดังต่ อไปนี้
196-213 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ 3(3-0-6)
รำชกำรของไทย
196-215 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ 3(3-0-6)
196-216 ประมวลกฎหมำยอำญำ
3(3-0-6)
196-217 สิ ทธิมนุษยชนศึกษำ
3(3-0-6)
196-224 รัฐ ประชำสังคม และนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6)
196-303 กฎหมำยปกครอง
3(3-0-6)
196-308 กฎหมำยลักษณะพยำน
3(3-0-6)
196-309 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
3(3-0-6)
196-310 กำรทูต กำรเจรจำระหว่ำงประเทศ และ 3(3-0-6)
ทักษะกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
196-317 กำรเมืองและกำรสื่ อสำรทำงกำรเมือง 3(3-0-6)
196-318 ควำมมัน่ คงของมนุษย์
3(3-0-6)
196-331 นโยบำยต่ำงประเทศของไทย
3(3-0-6)
196-335 ควำมสัมพันธ์ของไทยกับประเทศ
3(3-0-6)
เพื่อนบ้ำน

196-340 นโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำรชำยแดน 3(3-0-6)
196-347 กำรบริ หำรรัฐกิจเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
196-348 ตัวแบบนโยบำยสำธำรณะในรัฐและ 3(3-0-6)
สังคมมุสลิม
196-349 นโยบำยและกำรบริ หำรแรงงำน
3(3-0-6)
196-350 นโยบำยเศรษฐกิจเกี่ยวกับภำคใต้
3(3-0-6)
196-351 นโยบำยเศรษฐกิจแบบอิสลำม
3(3-0-6)
196-352 นโยบำยสำธำรณะในอเมริ กำเหนือ
3(3-0-6)
196-404 กำรศึกษำในหัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
196-405 เทคโนโลยีสำรสนเทศและสำรสนเทศ 3(3-0-6)
ทำงภูมิศำสตร์กบั นโยบำยสำธำรณะ
196-408 นโยบำยควำมมัน่ คงแห่งชำติเกี่ยวกับ 3(3-0-6)
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
196-411 กำรวำงแผน กำรบริ หำรและกำรประเมิน 3(3-0-6
ผลโครงกำร
2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์สำมำรถเลือกเรี ยนกลุ่มวิชำ
โทใดๆ ก็ได้ภำยในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขต
ปั ตตำนี ไม่นอ้ ยกว่ำ 18 หน่วยกิต
2.4 หลักสู ตรวิชาโท (สาหรับคณะอื่นๆ)
2.4.1 วิชำโทรัฐศำสตร์ให้ลงทะเบียนเรี ยนวิชำ 196102 รั ฐ ศำสตร์ เ บื้ อ งต้น จำนวน 3 หน่ ว ยกิ ต และเลื อ ก
รำยวิชำภำยในหนึ่ งแขนงวิชำของคณะรัฐศำสตร์ จำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังแขนงวิชำต่อไปนี้
- กำรปกครอง
- กำรปกครองท้องถิ่น
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
- นโยบำยสำธำรณะ
2.4.2 วิชำโทกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 18-24 หน่วยกิต
บังคับ 196-102 รัฐศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
196-353 สันติภำพและกำรศึกษำควำม 3(3-0-6)
ขัดแย้ง
เลือกไม่นอ้ ยกว่ำ 12 หน่ วยกิตในกลุ่มวิชำโทกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้ง ดังรำยวิชำต่อไปนี้
196-211 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่ม 3(3-0-6)
ประเทศเอเชีย

ต

196-301 กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้ง 3(3-0-6)
ชำยแดนภำคใต้
196-310 กำรทูตและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
196-313 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
ตะวันออกกลำง
196-314 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
เอเชียกลำง
196-315 กำรเมืองกำรปกครองในกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
เอเชียใต้
196-318 ควำมมัน่ คงของมนุษย์
3(3-0-6)
196-323 กำรเมืองเรื่ องชำติพนั ธุ์
3(3-0-6)
196-340 นโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำรชำยแดน 3(3-0-6)
196-341 แนวคิดกำรก่อกำรร้ำยในควำมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่ำงประเทศ
196-403 กำรจัดกำรในสังคมหลำกหลำยวัฒนธรรม 3(3-0-6)
196-406 สัมมนำประเด็นกำรปกครองท้องถิ่น และ 3(3-0-6)
วัฒนธรรม
196-408 นโยบำยควำมมัน่ คงแห่งชำติเกี่ยวกับจังหวัด 3(3-0-6)
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
196-410 สัมมนำปั ญหำนโยบำยสำธำรณะ
3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า จานวน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษำสำมำรถเลือกเรี ยนวิชำใดๆ ก็ได้ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย สงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตปั ตตำนี ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ที่อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรพิจำรณำให้เป็ น
วิชำเลือกเสรี ได้

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตรในชั้นปี ที่ 1 ทั้ง 4 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้ องถิน่ แขนงวิชาความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ และแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา

รหัสวิชา
เลือกเรียนสาระบังคับศึกษาทัว่ ไป
สำระที่ 2 ควำมเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่สนั ติ
สำระที่3 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ
สำระที่ 4 กำรอยูอ่ ย่ำงรู ้เท่ำทัน และกำรรู ้ดิจิทลั
สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่ อสำร
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ เลือก 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
สำระสุนทรี ยศำสตร์
สำระควำมเป็ นพลเมือง
สำระอยูอ่ ย่ำงรู ้เท่ำทัน
สำระกำรคิดเชิงระบบ
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร กำรคิดเชิงระบบ สุนทรี ยศำสตร์
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร
รวม

จานวน

จานวน
จานวน

หน่ วยกิต
13 หน่ วยกิต

3
2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

15-21

ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

รหัสวิชา
เลือกเรียนสาระบังคับศึกษาทัว่ ไป
สำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102
ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
196-100
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สำระที่ 2 ควำมเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่สนั ติ
สำระที่3 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ
สำระที่ 4 กำรอยูอ่ ย่ำงรู ้เท่ำทัน และกำรรู ้ดิจิทลั
สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่ อสำร
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ เลือก 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ
196-102
รัฐศำสตร์เบื้องต้น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
สำระสุนทรี ยศำสตร์
สำระควำมเป็ นพลเมือง
สำระอยูอ่ ย่ำงรู ้เท่ำทัน
สำระกำรคิดเชิงระบบ
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร กำรคิดเชิงระบบ สุนทรี ยศำสตร์
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร
รวม

จานวน

จานวน

หน่ วยกิต
13 หน่ วยกิต
3
2(2-0-4)
1(1-0-2)

3(3-0-6)
หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต

15-21

แขนงวิชาการปกครอง

รหัสวิชา
196-201
196-203
196-204
196-210

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
รัฐและสังคม
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

รหัสวิชา
196-205
196-206
196-207
196-208
196-209

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ทฤษฎีและปรัชญำกำรเมือง
กำรเมืองกำรปกครองไทย
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
ชนชั้นนำ โครงสร้ำงอำนำจทำงเศรษฐกิจ สังคมกำรเมืองไทย
รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

รหัสวิชา
196-301
196-302
196-304
196-307

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งชำยแดนภำคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐศำสตร์
กำรเมืองเปรี ยบเทียบ
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

รหัสวิชา
196-303
196-305
196-306

รหัสวิชา
196-402
196-412

รหัสวิชา
196-401

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
กฎหมำยปกครอง
กำรเมืองภำคประชำชน
กำรวิจยั เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง
เลือกแขนง
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3
6
18

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
สัมมนำปั ญหำกำรเมืองไทย
เตรี ยมสหกิจศึกษำ
เลือกแขนง
วิชำโท
เลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
6
6
21

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
สหกิจศึกษำทำงรัฐศำสตร์
รวม

หน่ วยกิต
6(0-36-0)
6

แขนงวิชาการปกครองท้ องถิ่น

รหัสวิชา
196-201
196-203
196-204

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
18

รหัสวิชา
196-205
196-206
196-207
196-209
196-218

รหัสวิชา
196-301
196-302
196-307
196-311
196-326

รหัสวิชา
196-303
196-323
196-324

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ทฤษฎีและปรัชญำกำรเมือง
กำรเมืองกำรปกครองไทย
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง
ประวัติศำสตร์กำรเมืองจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เลือกแขนง
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งชำยแดนภำคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐศำสตร์
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
กำรปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
ทฤษฎีกำรกระจำยอำนำจและกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่นไทย
วิชำโท
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
กฎหมำยปกครอง
กำรเมืองเรื่ องชำติพนั ธุ์
กำรวิจยั เกี่ยวกับปั ญหำกำรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เลือกแขนง
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3
6
18

รหัสวิชา
196-406
196-412

รหัสวิชา
196-401

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
สัมมนำประเด็นกำรปกครองท้องถิ่น และวัฒนธรรมในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
เตรี ยมสหกิจศึกษำ
วิชำโท
เลือกเสรี
รวม
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
สหกิจศึกษำทำงรัฐศำสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6
18

หน่ วยกิต
6(0-36-0)
6

แขนงวิชาความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ

รหัสวิชา
196-201
196-203
196-204

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
18

รหัสวิชา
196-205
196-206
196-207
196-220
196-221

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ทฤษฎีและปรัชญำกำรเมือง
กำรเมืองกำรปกครองไทย
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
กำรเมืองระหว่ำงประเทศ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

รหัสวิชา
196-301
196-302
196-331
196-333

รหัสวิชา
196-329
196-330
196-332
196-334

รหัสวิชา
196-409
196-412

รหัสวิชา
196-401

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งชำยแดนภำคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐศำสตร์
นโยบำยต่ำงประเทศของไทย
ประวัติศำสตร์กำรทูต
วิชำโท
รวม

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
กำรวิจยั เกี่ยวกับสังคมชำยแดนและกิจกำรระหว่ำงประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
เศรษฐศำสตร์กำรเมืองระหว่ำงประเทศ
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
สัมมนำประเด็นกำรเมืองระหว่ำงประเทศ
เตรี ยมสหกิจศึกษำ
เลือกแขนง
วิชำโท
เลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
6
6
21

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
สหกิจศึกษำทำงรัฐศำสตร์
รวม

หน่ วยกิต
6(0-36-0)
6

แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

รหัสวิชา
196-201
196-203
196-204
196-214

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะและธรรมำภิบำล
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

รหัสวิชา
196-205
196-206
196-207
196-223

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ทฤษฎีและปรัชญำกำรเมือง
กำรเมืองกำรปกครองไทย
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศำสตร์มหภำค
เลือกแขนง
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

รหัสวิชา
196-301
196-302
196-328
196-346

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
กำรเมืองและกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งชำยแดนภำคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐศำสตร์
นโยบำยและกำรบริ หำรกำรคลังและงบประมำณ
นโยบำยและกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

รหัสวิชา
196-327
196-344
196-345

รหัสวิชา
196-403
196-410
196-412

รหัสวิชา
196-401

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
กำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ในนโยบำยสำธำรณะ
กำรวิเครำะห์และประเมินนโยบำยสำธำรณะ
เลือกแขนง
วิชำโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3
6
18

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
กำรจัดกำรในสังคมหลำกหลำยวัฒนธรรม
สัมมนำปั ญหำนโยบำยสำธำรณะ
เตรี ยมสหกิจศึกษำ
วิชำโท
เลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6
21

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
สหกิจศึกษำทำงรัฐศำสตร์
รวม

หน่ วยกิต
6(0-36-0)
6

