รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ของไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Society, Economy, Politics and
Government of Thailand

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

3(3-0-6)

ประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม
ศึกษาทั่วไป (เลือกสังคมศาสตร์)
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของ
ไทย แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการ
บริหารจัดการ และพฤติกรรมการ
เมืองไทย วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม
เศรษฐกิจ สารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุค
การเปลี่ยนแปลง

196-201 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษารัฐศาสตร์ English for Political Science Study

3(3-0-6)

ศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
สาขารัฐศาสตร์ การเขียน การฟัง และ
การอ่าน
บทความทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรร

196-202 รัฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Political Science

3(3-0-6)

รัฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ แนวคิด บังคับคณะ
ทางรัฐศาสตร์ รัฐ การเมือง อุดมการณ์
ทางการเมือง
ระบบรัฐบาล สถาบันทางการเมือง กลุ่ม
อิทธิพล และ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม

196-203 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง

Political Theory and Philosophy

3(3-0-6)

ทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทาง
บังคับคณะ
การเมืองสานักคิดต่างๆ ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก

196-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Introduction to Law

3(3-0-6)

ที่มาและบ่อเกิดของกฎหมาย
บังคับคณะ
วิวฒ
ั นาการของระบบกฎหมายที่สาคัญ
ของโลก ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย ความหมาย ประเภท
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายของ
ไทย

196-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์

Introduction to Public
Administration

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและพัฒนาการ บังคับคณะ
ของการบริหารรัฐกิจ ปัจจัยที่มีผล ทั้งใน
ด้านอุดมการณ์
และนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม การนานโยบาย แผน และ
โครงการไปปฏิบตั ิ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานคลังสาธารณะ การ
จัดการและการบริหารระบบราชการไทย

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

บังคับคณะ

หน้า 1 จาก 16

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

Introduction to International
Relations

3(3-0-6)

แนวคิดและแนวการศึกษาสาคัญด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้น
วิวฒ
ั นาการความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่การเกิด
ระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบนั รวมไป
ถึงระบบ Concert of Europe ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและ
หลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และ
หลังยุคสงครามเย็น

บังคับคณะ

196-207 รัฐและสังคม

State and Society

3(3-0-6)

แนวความคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยรัฐและ
สังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-208 ชนชั้นนา โครงสร้างอานาจทางเศรษฐกิจ Elite, Power Structure in Economy 3(3-0-6)
สังคม การเมืองไทย
Society and Politics of Thailand

แนวคิดเรื่องชนชั้นนา โครงสร้างอานาจ
ผู้นา และอานาจทางการเมือง การ
วิเคราะห์ โครงสร้าง
และพัฒนาการของความสัมพันธ์ทาง
อานาจในสังคมไทยและชายแดนใต้

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

หน้า 2 จาก 16

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

Human Rights Studies

196-211 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

Thai Local Politics and Government 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
รัฐธรรมนูญกับ การกระจายอานาจ และ
การปกครองท้องถิ่นของ
ไทย โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
กรณีศึกษาและงานวิจยั เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

196-211 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

Thai Local Politics and Government 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
บังคับแขนงวิชาการปกครอง
รัฐธรรมนูญกับ การกระจายอานาจ และ ท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นของ
ไทย โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
กรณีศึกษาและงานวิจยั เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

หมวดวิชา

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

9 พฤษภาคม 2555

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-214 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก Politics and Government in
เฉียงใต้
Southeast Asia

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-214 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก Politics and Government in
เฉียงใต้
Southeast Asia

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-215 การเมืองและการจัดการความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Politics and Conflict Management
in Southern Border Provinces of
Thailand

3(3-0-6)

องค์ความรู้ทางการเมืองและความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อคน
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความ
ขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

บังคับคณะ

196-216 องค์การระหว่างประเทศ

International Organizations

3(3-0-6)

พัฒนาการ หลักการ โครงสร้าง และ
บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
ทางด้านการเมือง
การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม องค์การ
ระหว่างประเทศในฐานะตัวแสดงสาคัญ
และในฐานะเครื่องมือของรัฐ บทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศและส่งเสริมสันติภาพและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและ
ภูมิภาค

196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ
ราชการของไทย

Introduction to Thai Bureaucratic
Procedures

3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
สาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการ
ปฏิรูประบบการราชการ
ของไทย ระเบียบปฏิบตั ิราชการด้าน
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล
และด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบตั ิการภาคสนามในหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของ
ระเบียบปฏิบตั ิราชการ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาและอภิปรายสรุป
บทเรียนร่วมกัน

9 พฤษภาคม 2555
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196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ
ราชการของไทย

Introduction to Thai Bureaucratic
Procedures

3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
สาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการ
ปฏิรูประบบการราชการ
ของไทย ระเบียบปฏิบตั ิราชการด้าน
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล
และด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบตั ิการภาคสนามในหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของ
ระเบียบปฏิบตั ิราชการ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาและอภิปรายสรุป
บทเรียนร่วมกัน

บังคับแขนงวิชานโยบาย
สาธารณะ

196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ
ราชการของไทย

Introduction to Thai Bureaucratic
Procedures

3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
สาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการ
ปฏิรูประบบการราชการ
ของไทย ระเบียบปฏิบตั ิราชการด้าน
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล
และด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบตั ิการภาคสนามในหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของ
ระเบียบปฏิบตั ิราชการ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาและอภิปรายสรุป
บทเรียนร่วมกัน

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-219 การเมืองการปกครองไทย

Thai Politics and Government

3(3-0-6)

วิวฒ
ั นาการ การเมือง การปกครองไทย
โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ในสังคม
วาทกรรมและพลวัตรทางการเมืองใน
สังคมไทย

บังคับคณะ

196-220 อิสลามกับการเมือง

Islam and Politics

3(3-0-6)

แบบแผนการดาเนินชีวติ ในทัศนะ
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
อิสลามที่มีอิทธิพลต่อชีวติ ความเป็นอยู่ ท้องถิ่น
และโครงสร้างของ
สังคมมุสลิม แนวคิดว่าด้วยรัฐ การ
ปกครอง บทบาทและคุณค่าของ
ผู้ปกครอง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและพลเมือง การมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง

196-221 การเมืองระหว่างประเทศ

International Politics

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์และนโยบายระหว่าง
บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศในเวทีการเมืองโลก
บทบาทและอิทธิพลของชาติมหาอานาจ
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
บทบาทของตัวแสดงใหม่ๆ และบทบาท
ของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนานับแต่
สงครามเย็นจนกระทั่งปัจจุบนั

196-222 การเมืองระหว่างประเทศในอาเซียน

International Politics in ASEAN

3(3-0-6)

การเมืองและนโยบายต่างประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือ
วิสัยทัศน์ บทบาทของ
อาเซียนในการเมืองโลก
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196-223 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

Local Political History in Southern
Border Provinces

3(3-0-6)

ภูมิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมือง
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-224 จิตวิทยาการเมือง

Political Psychology

3(3-0-6)

แนวคิดและแนววิเคราะห์พฤติกรรมการ
แสดงออก ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของ
ปัจเจกบุคคล
กลุ่มคนในมิติต่างๆ ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
และการแสดงออกทางการเมืองของ
ปัจเจกบุคคล

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-225 ประวัติศาสตร์การทูต

Diplomatic History

3(3-0-6)

ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
โลกตะวันตก ตะวันออกและโลกมุสลิม
นับตั้งแต่การ
ประชุมที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ.1815
จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณ์
และการตกลงทางการทูตครั้งสาคัญที่มี
ผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitution and Political
Institutions

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจอธิปไตย แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยม กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสถาบัน
การเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
กับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitution and Political
Institutions

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจอธิปไตย แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยม กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสถาบัน
การเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
กับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-302 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐศาสตร์

Political Science Research
Methodology

3(3-0-6)

วิธกี ารและเทคนิคในการวิจยั ทาง
รัฐศาสตร์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

บังคับคณะ

196-303 การเมืองภาคประชาชน

People’s Political Movements

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของ
ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจาก
ขบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บังคับแขนงวิชาการปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน
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196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บังคับแขนงวิชาการปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร ท้องถิ่น
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน

196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน

196-305 เศรษฐศาสตร์การเมือง

Political Economy

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และ
การเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการ
เศรษฐกิจการเมืองไทย

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-305 เศรษฐศาสตร์การเมือง

Political Economy

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และ
การเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการ
เศรษฐกิจการเมืองไทย

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-306 การเมืองเปรียบเทียบ

Comparative Politics

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีและวิธตี ่างๆ ในการศึกษา บังคับแขนงวิชาการปกครอง
เกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบและ
ปรากฏการณ์ทางการ
เมืองและการปกครองในโลกปัจจุบนั

196-308 ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวตั น์

Democratic Regime in Globalization 3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี ประชาธิปไตย รัฐและ
การเมืองการปกครองตามอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ความ
รับผิดชอบของรัฐต่อประชาธิปไตย สิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
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196-314 การเมืองในยุโรป

European Politics

3(3-0-6)

พัฒนาการประชาธิปไตยในยุโรป
เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
การเมืองในระบบเหนือชาติ วิวฒ
ั นาการ ระหว่างประเทศ
ของระบบเหนือชาติ
ในยุโรป องค์กรที่สาคัญของสหภาพยุโรป
กฎหมายของสหภาพยุโรป กลุ่ม
การเมือง ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา
ของกลุ่มประเทศยุโรป

196-314 การเมืองในยุโรป

European Politics

3(3-0-6)

พัฒนาการประชาธิปไตยในยุโรป
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
การเมืองในระบบเหนือชาติ วิวฒ
ั นาการ
ของระบบเหนือชาติ
ในยุโรป องค์กรที่สาคัญของสหภาพยุโรป
กฎหมายของสหภาพยุโรป กลุ่ม
การเมือง ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา
ของกลุ่มประเทศยุโรป

196-315 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง

Politics and Government in the
Middle East

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง และพลัง
เคลื่อนไหวทางการ
เมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบนั

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-315 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง

Politics and Government in the
Middle East

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง และพลัง
เคลื่อนไหวทางการ
เมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบนั

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-316 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
เอเชียใต้

Politics and Government of South 3(3-0-6)
Asian Countries

วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดทาง
การเมือง สถาบันทางการเมือง และ
พฤติกรรมทางการเมือง
ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-316 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
เอเชียใต้

Politics and Government of South 3(3-0-6)
Asian Countries

วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดทาง
การเมือง สถาบันทางการเมือง และ
พฤติกรรมทางการเมือง
ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-318 กฎหมายระหว่างประเทศ

International Law

ประวัติ แหล่งที่มาของกฎหมายระหว่าง บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิ ระหว่างประเทศ
และหน้าที่ของ
รัฐ เขตแดน สิทธิพเิ ศษและการคุ้มครอง
ทางการทูต การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
สนธิสัญญา ข้อตกลง การ
อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาท
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อ
การร้าย

9 พฤษภาคม 2555
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196-323 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

International Political Economy

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับโลก และ
ภูมิภาค รวมถึงผลกระทบของเศรษฐกิจ
ในกระแสการเมืองโลก

196-325 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ต่อภูมิภาคเอเชีย

U.S. Foreign Policies towards Asia

3(3-0-6)

องค์ประกอบพื้นฐาน คุณลักษณะเฉพาะ เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
ระหว่างประเทศ
ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา การดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อภูมิภาคเอเชีย บทบาท
และผลกระทบของนโยบาย ตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบนั

196-326 การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประชาชาติมุสลิม

International Politics in Muslim
Nations

3(3-0-6)

แนวคิด ปรัชญาการเมืองระหว่าง
ประเทศของประชาชาติมุสลิม ความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มประชาชาติมุสลิม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติมุสลิมกับ
กลุ่มประชากรที่มิใช่มุสลิม

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-329 นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอานาจ Foreign Policies of Major Powers

3(3-0-6)

ปัจจัยในการกาหนดนโยบาย
ต่างประเทศของชาติมหาอานาจ
ผลกระทบต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศในบริบทของปัจจัยภายในและ
ภายนอก

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-330 แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

Concepts of Terrorism in
International Relations

3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์และระบบ
ระหว่างประเทศ

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-331 แนวคิดเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ

Concepts of War and Peace

3(3-0-6)

วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสงครามและ
สันติภาพของนักปรัชญาสาคัญในอดีต
จนถึงปัจจุบนั ทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก ศึกษากรณี
ตัวอย่างของการเกิดสงครามและการ
สร้างสันติภาพ

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-332 นโยบายต่างประเทศของไทยกับประเทศ Thai Foreign Policy towards
เพื่อนบ้าน
Neighbouring Countries

3(3-0-6)

แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความ เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของ
ระหว่างประเทศ
นโยบายของไทย
ต่อประเทศเพื่อนบ้าน

196-332 นโยบายต่างประเทศของไทยกับประเทศ Thai Foreign Policy towards
เพื่อนบ้าน
Neighbouring Countries

3(3-0-6)

แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของ
นโยบายของไทย
ต่อประเทศเพื่อนบ้าน

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง
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ระหว่างประเทศ
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196-334 นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม

Economic Policy in Islam

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานในการกาหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตามหลักอิสลาม กระบวนการ
ในการกาหนด
นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม
การศึกษากรณีการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
แบบอิสลาม การเปรียบเทียบนโยบาย
เศรษฐกิจอิสลามในประเทศมุสลิม และ
แนวทางในการนาหลักเศรษฐศาสตร์
อิสลามมาใช้ในประเทศไทย

196-335 นโยบายและการบริหารแรงงาน

Labour Policy and Administration

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกาลัง เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
แรงงาน บทบาทของแรงงานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปัญหา
หลักการและแนวทางกาหนดนโยบาย
ด้านแรงงาน บทบาทของนโยบายรัฐบาล
ในด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่การ
กาหนดค่าจ้างขั้นต่า การคุ้มครอง
แรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การจัดหา
งานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้
หลักประกันสังคมและบทบาทของศาล
แรงงาน เน้นปัญหานโยบายแรงงานใน
ประเทศไทย

196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and
Good Governance

3(3-0-6)

ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บังคับแขนงวิชานโยบาย
องค์การและการจัดการในองค์การ
สาธารณะ
สาธารณะ
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ

196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and
Good Governance

3(3-0-6)

ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เลือกแขนงวิชาการปกครอง
องค์การและการจัดการในองค์การ
ท้องถิ่น
สาธารณะ
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ

196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

Natural Resource Management
and Environment Policies

3(3-0-6)

แนวคิด งานวิจยั และตัวแบบนโยบาย
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศต่างๆ
กระบวนการกาหนดนโยบายและ
พัฒนาการนโยบายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนโยบายต่อ
สังคม และแนวโน้มพัฒนาการนโยบาย
ดังกล่าวในประเทศไทย

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

Natural Resource Management
and Environment Policies

3(3-0-6)

แนวคิด งานวิจยั และตัวแบบนโยบาย
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศต่างๆ
กระบวนการกาหนดนโยบายและ
พัฒนาการนโยบายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนโยบายต่อ
สังคม และแนวโน้มพัฒนาการนโยบาย
ดังกล่าวในประเทศไทย

บังคับแขนงวิชานโยบาย
สาธารณะ

9 พฤษภาคม 2555
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196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและ
งบประมาณ

Policy and Management of Public
Finance and Budgeting

3(3-0-6)

ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและ
บังคับแขนงวิชานโยบาย
นโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ สาธารณะ
การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้สาธารณะของประเทศ
การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ
ความสาคัญและบทบาทของงบประมาณ
กระบวนการ วงจรและระบบ
งบประมาณ ปัญหาทางการคลังและ
งบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่
มีผลต่อการบริหารการคลังและ
งบประมาณของประเทศ

196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและ
งบประมาณ

Policy and Management of Public
Finance and Budgeting

3(3-0-6)

ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและ
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
นโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ ท้องถิ่น
การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้สาธารณะของประเทศ
การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ
ความสาคัญและบทบาทของงบประมาณ
กระบวนการ วงจรและระบบ
งบประมาณ ปัญหาทางการคลังและ
งบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่
มีผลต่อการบริหารการคลังและ
งบประมาณของประเทศ

196-342 การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย
สาธารณะ

Analysis and Assessment of Public 3(3-0-6)
Policies

วิเคราะห์และวิจยั นโยบายสาธารณะ
และผลกระทบ เน้นการออกแบบการ
วิจยั และวิธกี ารเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ การศึกษากลุ่ม กรณีศึกษา
การออกแบบวิจยั สารวจละการวิจยั เชิง
คุณภาพด้านนโยบาย การแปลผลและ
ตีความข้อมูลด้วยความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นนโยบายให้เป็นประเด็นวิจยั

196-343 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน

Borders Policy and Administration

3(3-0-6)

แนวคิดและการบริหารจัดการพื้นที่
เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
ชายแดน การสร้างตัวตน อัตลักษณ์
ท้องถิ่นและพื้นที่
สาธารณะในสังคมทับซ้อนทางวัฒนธรรม
ปัญหาพื้นที่ชายแดน

196-343 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน

Borders Policy and Administration

3(3-0-6)

แนวคิดและการบริหารจัดการพื้นที่
เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ชายแดน การสร้างตัวตน อัตลักษณ์
ระหว่างประเทศ
ท้องถิ่นและพื้นที่
สาธารณะในสังคมทับซ้อนทางวัฒนธรรม
ปัญหาพื้นที่ชายแดน

9 พฤษภาคม 2555
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ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-344 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Public Human Resource Planning
and Policy Making

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด หลักการ การวางแผน เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
และนโยบายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
กระบวนการและเทคนิค การกาหนด
งานและตาแหน่ง ปัญหาด้านการบริหาร
ผลกระทบปัจจัยแวดล้อม

196-345 ตัวแบบนโยบายสาธารณะในรัฐและ
สังคมมุสลิม

Public Policy Models in Muslim
States

3(3-0-6)

แนวคิดเรื่องรัฐและสังคมอิสลาม
เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
พื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใน
การกาหนดและดาเนิน
นโยบาย กระบวนการทางสถาบันและ
มาตรการทางสังคมของอิสลาม
กรณีศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ ลักษณะ
พิเศษ ข้อดีและข้อด้อย เปรียบเทียบ
ประเด็นเหล่านี้ในประเทศมุสลิมกับ
ประเทศที่มิใช่มุสลิม กรณีศึกษานโยบาย
รัฐและกฎหมายอิสลาม

196-347 นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้

Economic Policies in the South

3(3-0-6)

นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาคใต้เช่น
ข้าว ยางพารา ประมง ปาล์มการค้า
ชายแดนและโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ IMT-GT เป็นต้น

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-350 นโยบายสาธารณะในอเมริกาเหนือ

Public Policies of North America

3(3-0-6)

นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม สวัสดิการและเศรษฐกิจของ
ประเทศในอเมริกา
เหนือ โดยเฉพาะนโยบายด้านสวัสดิการ
สังคม ประกันสังคม การค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-352 การวิจยั เกี่ยวกับสังคมชายแดนและ
กิจการระหว่างประเทศ

Research on Borderland and
International Affairs

3(1-4-4)

วิจยั เกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการ
ระหว่างประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การจัดการชายแดน
และปัญหาพรมแดน ภายใต้การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

196-402 สัมมนาปัญหาการเมืองไทย

Seminar on Politics of Thailand

3(3-0-6)

วิเคราะห์ปญ
ั หา และ ปรากฏการณ์ทาง
การเมือง ด้วยแนวคิดทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ประกอบกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทางการเมือง

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-403 การวิจยั เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

Research on Politics and
Government

3(1-4-4)

วิจยั เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-404 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Seminar on Issues of Local
Government and Culture in
Southern
Border Provinces

3(3-0-6)

วิเคราะห์ปญ
ั หาและปรากฏการณ์ทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวคิด
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

หน้า 12 จาก 16

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-405 การวิจยั เกี่ยวกับปัญหาการปกครอง
ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Research on Problems of Local
Government in Southern Border
Provinces

3(1-4-4)

วิจยั เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ บังคับแขนงวิชาการปกครอง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การ
ท้องถิ่น
แนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ

196-406 กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3(3-0-6)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยานและที่
บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

196-406 กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3(3-0-6)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่ เลือกแขนงวิชาการปกครอง
เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยานและที่
บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

196-409 การศึกษาอิสระ

Independent Study

3(3-0-6)

การศึกษาโดยอิสระของนักศึกษาแต่ละ
คนในเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
ภายใต้การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

196-411 นโยบายต่างประเทศของไทย

Thai Foreign Policy

3(3-0-6)

พื้นฐานนโยบายต่างประเทศของไทย
เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ ระหว่างประเทศ
โลกทัศน์ของผู้นาไทย นโยบายของไทย
ต่อประเทศมหาอานาจ และภูมิภาค
กระบวนการกาหนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทย

196-416 สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ Seminar on the Issues of
International Politics

3(3-0-6)

การอภิปรายกลุ่มย่อยของนักศึกษา
บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
เกี่ยวกับประเด็นการเมืองระหว่าง
ระหว่างประเทศ
ประเทศและนาเสนอ
รายงาน บังคับสาหรับนักศึกษาปี 3 และ
4

196-417 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

National Security Policy on
Southern Border Provinces

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาความ
มั่นคงแห่งชาติ ตัวแบบและ
องค์ประกอบนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ วิวฒ
ั นาการนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติกับปัญหาชายแดน
ภาคใต้ ปัญหานโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับภาคใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-417 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

National Security Policy on
Southern Border Provinces

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาความ
มั่นคงแห่งชาติ ตัวแบบและ
องค์ประกอบนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ วิวฒ
ั นาการนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติกับปัญหาชายแดน
ภาคใต้ ปัญหานโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับภาคใต้

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

หน้า 13 จาก 16

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

196-418 การปฏิบตั ิการวิจยั ในนโยบายสาธารณะ

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Research on Public Policy Studies

หน่วยกิต
3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
งานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะหรือการบริหารรัฐกิจ ภายใต้
การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดวิชา
บังคับแขนงวิชานโยบาย
สาธารณะ

196-420 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม Managing in a Multicultural Society 3(3-0-6)

ปัญหาการจัดการในสังคมยุคใหม่ที่มี
บังคับแขนงวิชานโยบาย
ความหลากหลายวัฒนธรรม ปัญหาการ สาธารณะ
สื่อสารระหว่างผู้
กาหนดนโยบายและข้าราชการต่อชุมชน
ที่หลากหลายวัฒนธรรม แนวคิดในการ
นานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่ที่มี
ลักษณะพิเศษทางชาติพนั ธุ์ ศาสนาและ
ประเพณี กรอบความคิดในการเข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือข้ามวัฒนธรรม
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อกระบวนการ
สื่อสารในการเมืองและการบริหาร
นโยบายในการแก้ปญ
ั หา เช่น นโยบาย
การศึกษา นโยบายสมานฉันท์ นโยบาย
ทวิภาษา การให้สิทธิพเิ ศษต่อคนกลุ่ม
น้อย และสวัสดิการสังคม

196-421 การวางแผน การบริหารและการ
ประเมินผลโครงการ

Project Planning, Management and 3(3-0-6)
Evaluation

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและวงจร
เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
การบริหารโครงการตั้งแต่การวิเคราะห์
จัดองค์การ การ
กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ดาเนินการ การวางแผน การปฏิบตั ิ
การควบคุมและติดตามผล แนวความคิด
เกี่ยวกับการประเมินผล และการ
ป้อนกลับของข้อมูล หลักการ วิธกี าร
และกระบวนการประเมินผลโครงการ

196-424 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

Comparative Public Administration 3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาและ
เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ปัจจัย
แวดล้อมและ
ผลกระทบ บทบาททั้งภาครัฐและเอกชน
ปัญหา เน้นศึกษาการบริหารการพัฒนา
ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ

196-425 เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

Information Technology and
Geographic Information System in
Public Policies

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

3(3-0-6)

เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

หน้า 14 จาก 16
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ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
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คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-425 เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

Information Technology and
Geographic Information System in
Public Policies

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-425 เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

Information Technology and
Geographic Information System in
Public Policies

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-425 เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

Information Technology and
Geographic Information System in
Public Policies

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-426 สัมมนาปัญหานโยบายจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

Seminar on Public Policy
Problems in Southern Border
Provinces

3(3-0-6)

วิเคราะห์ปญ
ั หานโยบายที่สาคัญของ
ภาคใต้ ในด้านสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจชุมชน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การ
กระจายอานาจการปกครองและความ
มั่นคงในจังหวัดภาคใต้

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-429 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

Cooperative Education in Political
Science

9(0-0-27) การปฏิบตั ิงานเต็มเวลาในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นเวลา
1 ภาคการศึกษา ในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว

196-430 แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

Theory of International Relations

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งคลาสสิคและร่วมสมัย ระหว่างประเทศ

196-431 พิธกี ารทางการทูต

Diplomatic Protocal

3(3-0-6)

หลักปฏิบตั ิ มารยาททางการทูต ความ
เข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง รูปแบบ
งานพิธกี าร รัฐพิธี เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน
ลาดับอาวุโส

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชาการปกครอง

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

บังคับคณะ

บังคับแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

หน้า 15 จาก 16

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

427-326 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้

Sociology of the Southern Border
Province

3(3-0-6)

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ
ปัญหา ความขัดแย้งในพื้นที่ พัฒนาการ
ของนโยบายความมั่นคง การจัดการ
องค์กรในการแก้ปญ
ั หาและแผนการ
พัฒนาพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Economics

3(3-0-6)

ศึกษาหลักทั่วไป แนวคิดทฤษฎี
บังคับคณะ
เศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคใน
ด้านผลิตกรรม
บริโภคกรรม วิภาคกรรม และปริวรรต
กรรม รวมทั้งการเงิน การธนาคาร การ
คลังโดยสังเขป รายได้ประชาชาติ การ
ออมและการลงทุนของรัฐและเอกชน
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหา แนวทางแก้ไข
และการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

434-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค

Macroeconomies

3(3-0-6)

วิวฒ
ั นาการของแนวคิดเศรษฐศาสตร์มห บังคับแขนงวิชานโยบาย
ภาคสานักต่างๆ ทฤษฎีการกาหนดอุป สาธารณะ
สงค์รวมและ
อุปทานรวม ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด
ผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลาดแรงงานและภาคต่างประเทศที่มี
ผลต่อรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน
การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การคลัง กับ
การเจริญเติบโต และความมีเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
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