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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

บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-334 นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม

Economic Policy in Islam

3(3-0-6)

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

บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and
Good Governance

3(3-0-6)

ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
องค์การและการจัดการในองค์การ
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

196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและ
งบประมาณ

Policy and Management of Public
Finance and Budgeting

3(3-0-6)

ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและ
บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
นโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ
การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้สาธารณะของประเทศ การ
จัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ
ความสาคัญและบทบาทของงบประมาณ
กระบวนการ วงจรและระบบ
งบประมาณ ปัญหาทางการคลังและ
งบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่
มีผลต่อการบริหารการคลังและ
งบประมาณของประเทศ

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

หน้า 1 จาก 5

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

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

บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-418 การปฏิบตั ิการวิจยั ในนโยบายสาธารณะ

Research on Public Policy Studies

งานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะหรือการบริหารรัฐกิจ ภายใต้
การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

3(1-4-4)

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

ปัญหาการจัดการในสังคมยุคใหม่ที่มี
บังคับแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
ความหลากหลายวัฒนธรรม ปัญหาการ
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

434-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค

Macroeconomies

3(3-0-6)

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

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

9 พฤษภาคม 2555
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196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

196-332 นโยบายต่างประเทศของไทยกับประเทศ Thai Foreign Policy towards
เพื่อนบ้าน
Neighbouring Countries

3(3-0-6)

แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของ
นโยบายของไทย
ต่อประเทศเพื่อนบ้าน

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

196-343 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน

Borders Policy and Administration

3(3-0-6)

แนวคิดและการบริหารจัดการพื้นที่
เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
ชายแดน การสร้างตัวตน อัตลักษณ์
ท้องถิ่นและพื้นที่
สาธารณะในสังคมทับซ้อนทางวัฒนธรรม
ปัญหาพื้นที่ชายแดน

9 พฤษภาคม 2555
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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

196-406 กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3(3-0-6)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยานและที่
บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

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
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

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

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ

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

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชานโยบายสาธารณะ
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