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หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(วิชาเอกการเมืองการปกครอง)

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำานวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30      หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

-	กลุ่มวิชาแกน

-	กลุ่มวิชาเอก

-	วิชาเอกบังคับ

-	วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 90      หน่วยกิต

24						หน่วยกิต

42						หน่วยกิต

24						หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6      หน่วยกิต

 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135      หน่วยกิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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(วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์)

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำานวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30      หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

-		กลุ่มวิชาแกน

-		กลุ่มวิชาเอก

-		วิชาเอกบังคับ

-		วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 90      หน่วยกิต

24						หน่วยกิต

42						หน่วยกิต

24						หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6      หน่วยกิต

 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135      หน่วยกิต

(วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำานวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30      หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

-		กลุ่มวิชาแกน

-		กลุ่มวิชาเอก	

-		วิชาเอกบังคับ

-		วิชาเอกเลือก

-		วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง

ไม่น้อยกว่า 90      หน่วยกิต

24						หน่วยกิต

42						หน่วยกิต

18						หน่วยกิต

6						หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6      หน่วยกิต

 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135      หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 เป ็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 รายละเอียดตามหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป	

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

	 ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

 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	 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 ในอีสาน

	 	 Politics	and	Political	Changes	in	Isan

	 1300	204	 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Economics

 

 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

	 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	 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 การปกครอง

	 	 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

	 1301	404	 ประวัติความคิดทางการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Political	Thoughts

	 1301	405	 ศาสนากับการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Religion	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
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	 1301	413	 ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 เศรษฐกิจ	และสังคม

	 	 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�านาจและ	 3(3-0-6)

	 	 การปกครองท้องถิ่น

	 	 Concepts	and	Theories	of	Decentralization	

	 	 and	Local	Government

	 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	 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ	 3(3-0-6)

	 	 กลไกคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน

	 	 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	 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 การปกครองไทย

	 	 	Seminar	on	Contemporary	Issues	in	Thai	Politics	

	 	 and	Government

	 1301	431	 สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	on	Social	Movements	in	Isan	

	 1301	432	 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเมือง

	 	 Seminar	on	Nationalism	and	Political	Changes	

	 1301	433	 สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้าน	 3(3-0-6)

	 	 การคอร์รัปชัน

	 	 Seminar	on	Corruption	and	Anti-Corruption	

	 1301	434	 กฎหมายที่ดินและการจัดการความขัดแย้ง	 3(3-0-6)

	 	 เรื่องที่ดิน

	 	 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	 ความเหลื่อมล�า้และการสร้างความเป็นธรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในสังคม

	 	 Inequality	and	Social	Justice

 

3.  หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ไม่ซ�้ากันนอกวิชาเอกการเมือง

การปกครองของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ	

ทีเ่ปิดสอนในคณะหรอืนอกคณะ	(ยกเว้นรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป)	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

  

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใดๆ	 ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	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
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	 1302	205	 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร	 3(3-0-6)

	 	 Organization	Behavior	and	Administration

	 1302	206	 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Public	Administration

	 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	Political	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

	 1302	407	 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Local	Innovation	Management

	 1302	408	 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Local	Tourism	Management

	 1302	409	 การสรรหา	คัดเลือก	และการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

	 	 Recruitment,	Selection,	and	Human	Resources	

	 	 Development	in	Public	Sector

	 1302	410	 การก�าหนดต�าแหน่งและการบริหารค่าตอบแทน	3(3-0-6)

	 	 ภาครัฐ

	 	 Classification	of	Position	and	Compensation	

	 	 Administration	in

	 	 Public	Sector

	 1302	411	 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหาร	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

	 	 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	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ในท้องถิ่น

	 	 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

	 1302	420	 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	on	Problems	in	Local	Administration

	 1302	421	 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 ภาครัฐ

	 	 Seminar	on	Issues	of	Human	Resources	

	 	 Management	in	Public	Sectors

	 1302	422	 กระบวนการนโยบายสาธารณะ	 3(3-0-6)

	 	 Public	Policy	Process

	 1302	423	 การประยุกต์เศรษฐมิติส�าหรับการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 นโยบายสาธารณะ

	 	 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
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	 1302	426	 การผังเมืองส�าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Urban	planning	for	Public	Administration

	 1302	427	 การจัดการการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 Change	Management

	 1302	428	 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

	 	 Philosophy	and	Concepts	of	Human	and	

	 	 Community	Resource	Development

 

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 เลือกวิชาในหมวดการเสริมความรู ้ด้านกฎหมายและการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้ารับราชการ		หมวดการเสรมิความรูด้้านสงัคม	เศรษฐกจิ

และการเมือง	 	 หรือหมวดการเสริมทักษะด้านการท�างาน	 	 ไม่น้อยกว่า	

9		หน่วยกิต	ดังนี้

 3.1) การเสริมความรู ้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้ารับราชการ 

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

	 	 Knowledge	and	Proficiency	for	Government	

	 	 Officials	

	 1311	102	 ความรู้และความสามารถส�าหรับข้าราชการ	 3(3-0-6)

	 	 ส่วนท้องถิ่น

	 	 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

 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) การเสริมทักษะด้านการทำางาน

	 1311	301	 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Practicum	in	Political	Science

	 1311	302	 บุคลิกภาพ	มารยาท	และทักษะการการน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 ในที่สาธารณะ

	 	 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

 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใดๆ	 ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	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

	 1303	205	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับความสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างประเทศ

	 	 Research	Methodology	for	International	Relations
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	 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	 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชีย	 3(3-0-6)

	 	 ตะวันออกเฉียงใต้

	 	 Foreign	Relations	of	Southeast	Asia	

	 1303	305	 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Political	Economy

	 1303	306	 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างประเทศ

	 	 Seminar	on	Specific	Issues	in	International	

	 	 Relations

	 1303	401	 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงในความสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างประเทศ

	 	 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

	 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	 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

	 	 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	 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยกับ	 3(3-0-6)

	 	 ประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 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	 สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและ	 3(3-0-6)

	 	 การแก้ปัญหา

	 	 Seminar	on	International	Conflict	and	Resolution

 

  2.2 วชิาเอกเลอืก ภาษาต่างประเทศทีส่อง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

	 	 	 เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศใดก็ได้	 ไม่น้อยกว่า	 2	 รายวิชา	

ดังต่อไปนี้	 โดยต้องเลือกศึกษาภาษาเดียวกันอย่างต่อเนื่องให้ครบ	

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
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3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 เลือกวิชาในหมวดการเสริมความรู ้ด้านกฎหมายและการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้ารับราชการ		หมวดการเสรมิความรูด้้านสงัคม	เศรษฐกจิ

และการเมือง	 	 หรือหมวดการเสริมทักษะด้านการท�างาน	 	 ไม่น้อยกว่า	

9		หน่วยกิต	ดังนี้

 3.1) การเสริมความรูด้้านกฎหมายและการเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้า

รับราชการ 

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

	 	 Knowledge	and	Proficiency	for	Government	

	 	 Officials	

	 1311	102	 ความรู้และความสามารถส�าหรับข้าราชการ	 3(3-0-6)

	 	 ส่วนท้องถิ่น

	 	 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

 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) การเสริมทักษะด้านการทำางาน

	 1311	301	 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Practicum	in	Political	Science

	 1311	302	 บุคลิกภาพ	มารยาท	และทักษะการการน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 ในที่สาธารณะ

	 	 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

 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใดๆ	 ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(วิชาเอกการเมืองการปกครอง)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1301	308 รัฐและสังคม
State,	Society

3(3-0-6)

1301	xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก	 3

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1301	xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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(วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต



19

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1302	xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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(วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 12

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป 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)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1303	205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1303	304 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
Foreign	Relations	of	Southeast	Asia

3(3-0-6)

1303	305 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	
International	Political	Economy

3(3-0-6)

1303	306 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Seminar	on	Specific	Issues	in	International	Relations

3(3-0-6)

1303	5xx ภาษาต่างประเทศที่สอง 3

1303	xxx วิชาเอกเลือก 3

1311	xxx วิชาเลือกนอกวิชาเอก 3

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1303	xxx วิชาเอกเลือก 3

xxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มวิชาแกน

 1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Political Science

  ความหมาย	ขอบเขต	ความเป็นมา	แนวคิดและทฤษฎหีลกั

ในการศึกษารัฐศาสตร์เบื้องต้น

	 	 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 	 พัฒนาการของวิชา

รัฐประศาสนศาสตร	์และหลักการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

	 	 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	 แนวคิดและทฤษฎี

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น	 ตัวแสดง	 โครงสร้าง	 และ

ปทัสถานในระบบระหว่างประเทศ	กระบวนการและปัจจัยในการก�าหนด

นโยบายต่างประเทศ	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	

และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย	การจัดแบ่งประเภทกฎหมาย	

และกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย

	 	 Approaches	 to	 law;	Thai	 legal	 system,	 and	 the	

relation	between	 the	 state	 and	 law;	 classification	 of	 law	and	

legal	justice	system

 

 1300 201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 

	 	 ความรู ้ เบื้องต ้น	 และพัฒนาการของการเมืองและ

การปกครอง	และรัฐธรรมนูญของ	ประเทศไทย

	 	 Basic	knowledge	and	development	of	politics	and	

government	and	the	constitutions	of	Thailand

 

 1300 202 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)

  Political Philosophy

	 	 แนวคิดปรัชญาการเมืองท่ีส�าคัญ	 ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึง

ปัจจุบัน	

	 	 Fundamentals	 of	 political	 philosophy	 from	 the	

ancient	times	to	the	present	time

 

 1300 203 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 3(3-0-6)

  ในอีสาน

  Politics and Political Changes in Isan

 	 พัฒนาการทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

นบัตัง้แต่กระบวนการรวมศนูย์อ�านาจเข้าสูส่่วนกลางจนถงึปัจจบุนั	นโยบาย

ของรัฐบาลที่มีต ่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 บทบาททางการเมือง

ของผู ้มีอิทธิพลในท้องถิ่น	 การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 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

	 	 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค	ทฤษฎี

และตวัแบบทางเศรษฐศาสตร์ทีส่�าคญัในการเข้าใจระบบและประเดน็ต่างๆ	

ทางเศรษฐกิจ

  Principles	of	microeconomics	and	macroeconomics,	

important	economic	theories	and	models	to	understand	economic	

systems	and	issues

 

2.  กลุ่มวิชาเอก 

 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 1. วิชาเอกบังคับ 

 1301 201 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

  Politics of Justice and Human Rights

  ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนท้ังทางทฤษฎีและ

การปฏิบัติ	 การวิเคราะห์	 ความขัดแย้งระหว่างความเป็นสากลของสิทธิ

มนุษยชนกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม

	 	 Justice	and	human	rights	both	 in	theory	and	in	

practice;	analyses	of	conflicts	between	universality	of	human	

rights	and	cultural	and	social	diversities
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 1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)

  Constitutional Principles and Political Institutions

	 	 พัฒนาการ	กระบวนการ	และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญ	กับสถาบันทางการเมือง	 รูปแบบของ

รฐัธรรมนญูและสถาบนัทางการเมอืงของประเทศไทยและประเทศตะวนัตก	

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

  แนวคิดพร้อมข้อถกเถียงและตัวอย่างเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองท้องถิ่น	 อาทิ	 การกระจายอ�านาจ	 โครงสร้างองค์กรท้องถิ่น	

อ�านาจหน้าทีใ่นการจดับริการสาธารณะท้องถิน่	การคลังท้องถิน่	การบริหาร

งานบุคคลท้องถิ่น	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	 และความ

สัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับราชการส่วนกลาง	 ภูมิภาคและ

ท้องถิ่น	 การศึกษาถึงพัฒนาการการปกครองท้องถิ่น	 การปกครอง

ส่วนภูมิภาค	และการปกครองท้องที่ของไทย	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการเมืองการปกครองท้องถิ่นท่ามกลางบริบทการเมืองและการบริหาร

ราชการแบบรวมศูนย์ของไทย

	 	 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	politics	and	government;	

problem	and	 obstacles	 to	 development	 of	 local	 politics	 and	

government	in	the	contexts	of	over-centralization	of	Thailand	

 1301 204 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6)

  Approaches to Political Science

	 	 พัฒนาการ	ขอบเขตและแนวการศึกษากับการค้นคว้าวจิัย

ในทางรฐัศาสตร์	การอธบิายกบัการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมอืงด้วย

แนวการศึกษาต่างๆ	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

  แนวคดิและวธิกีารต่างๆ	ในการศกึษาเกีย่วกบัการปกครอง

เปรียบเทียบ	กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ	 โดยเลือกเฉพาะ

บางประเทศที่ส�าคัญในกลุ่มประชาธิปไตย	กลุ่มคอมมิวนิสต์	และประเทศ

โลกท่ีสามโดยเน้นละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	

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 ภาษาอังกฤษสำาหรับการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)

  English for Politics and Government

 	 แนวความคิดพื้นฐานและค�าส�าคัญของวิชารัฐศาสตร์

ในภาษาอังกฤษ	โดยเน้นการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียน

	 	 Fundamental	 concepts	 and	 terms	 of	 political	

science	 in	English	with	 an	 emphasis	 on	 listening,	 speaking,	

reading	and	writing

 

 1301 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)

  Research Methodology for Politics and Government

	 	 ความหมายและหลกัการเกีย่วกบัวทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทาง

รัฐศาสตร	์ประเภทของการวิจัย	การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งการศึกษา

เชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ	 การเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม	

การต้ังปัญหา	การรวบรวมแนวความคดิ	การต้ังสมมติฐาน	การเกบ็รวบรวม

ข้อมลู	การวางแผนด�าเนนิการวจิยั	การวิเคราะห์ข้อมลู	และการน�าเสนองาน

วิจัยขั้นสุดท้าย

	 	 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�านัก

ศกึษาต่างๆ	และการใช้ทฤษฎเีหล่านีใ้นการศกึษาวิเคราะห์และความเข้าใจ

กบัปรากฏการณ์ทางสงัคมและการเมอืง	ตลอดจนอิทธพิลของแนวคดิต่างๆ	

ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

	 	 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

  การศกึษากระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูป่ระชาธปิไตยของ

ประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ	 และภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก	

และข้อท้าทายของระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัย	 อาทิ	 ความส�าเร็จและ

ความล้มเหลวของการจรรโลงประชาธิปไตย	

	 	 Democratization	 processes	 of	 democracies	 in	

different	 regions;	 contemporary	 democratic	 dilemmas	 and	

challenges	 such	 as	 success	 and	 failures	 of	 democratic	

consolidation

 

 1301 304 บทคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)

  Selected Reading in Politics and Government

  งานเขียนภาษาองักฤษทางรฐัศาสตร์ทีค่ดัสรรและงานเขยีน

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง

	 	 Selected	readings	in	political	science	and	related	

writings	in	English	for	comprehension

 

 1301 305 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางการเมือง 3(3-0-6)

  การปกครอง

  Seminar on Specific Issues in Politics and 

  Government

  สมัมนาในประเดน็การศกึษาหรอืการวจัิยทางด้านรฐัศาสตร์

ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

	 	 Seminar	and	research	on	selected	topics	in	Political	

Science

 

 1301 306 การเมืองเรื่องการพัฒนา 3(3-0-6)

  Politics of Development 

	 	 ภมูหิลงัเชงิมโนทศัน์	ประวตัศิาสตร์	และทฤษฎใีนการศกึษา

การพัฒนาและการด้อยพฒันา	และอทิธพิลต่อนโยบายและปฏบิตักิารด้าน

การพัฒนา	 ข้อถกเถียงในเชิงนโยบายและในเชิงการวิเคราะห์ร่วมสมัย

เกี่ยวกับการเมืองเรื่องการพัฒนา

	 	 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

	 	 ความรู ้ เ บ้ืองต ้นเกี่ยวกับสันติภาพ	 ความขัดแย ้ง	

ความรุนแรงและสงคราม	วิธีการรับมือกับความขัดแย้ง	ความรุนแรงและ

สงคราม	 ซึ่งรวมถึงสันติวิธี	 ศาสนา	 วัฒนธรรมท้องถ่ิน	 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

 

 1301 308 รัฐและสังคม 3(3-0-6)

  State and Society

  พฒันาการของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัและสงัคม	แนวการ

ศึกษาและตัวแบบความสัมพันธ์เหล่านั้น	 ปัญหาและแนวโน้มของ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

	 	 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

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีสตรี

นิยม	แนวคิด	ทฤษฎีและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาความเป็นชายและความ

เป็นหญิง	 การศึกษาการก่อรูปทางสังคมและทางประวัติศาสตร์ของ

เพศวิถีต่างๆ

	 	 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

  พัฒนาการของทหารยุคใหม่และบทบาทในทางการเมือง

และสงัคมจากหลากหลายประเทศ	ลกัษณะของการปกครองภายใต้ระบอบ

ทหาร	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

 	 บรบิทและประเดน็เกีย่วกบัพรรคการเมอืงและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัย	 รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองผ่าน

กลุ่มผลประโยชน์	 พลวัต	 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในการเลือกตั้ง

  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

  ความคิดทางการเมืองของนักคิดนักปรัชญาทางการเมือง

ตะวนัตกทีเ่ด่นๆ	ตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจบุนั	โดยเน้นความส�าคญัของ

บริบทที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของความคิดเหล่านั้น	 และอิทธิพลทางความ

คิดที่ส่งผ่านมายังคนยุคสมัยต่อมา

	 	 Analytical	 Study	of	 Political	Thoughtss	 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)

  Religion and Politics

	 	 แนวคดิทางปรชัญา	สงัคม	และการเมอืงในศาสนาหลกัของ

โลก	เช่น	ศาสนาคริสต์	อิสลาม	พุทธ	และฮินดู	โดยมุ่งเข้าใจการเมืองที่มอง

จากทัศนะของศาสนาเหล่านี้	สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้	วิธีการไป

ถงึสงัคมในอดุมคตนิัน้ๆ	รวมทัง้การพเิคราะห์การใช้ความรนุแรงในศาสนา

ต่างๆ	เป็นวธิกีารทางการเมอืงและศาสนาในความสมัพนัธ์กับความรุนแรง

เชิงโครงสร้าง

  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

 

 1301 406 วรรณกรรมกับการเมือง 3(3-0-6)

  Literature and Politics

	 	 ความหมายทางการเมือง	 ที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน	หรือ

อย่างคลุมเครือในวรรณกรรมต่างๆ	 ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานเบ้ืองต้นว่า	

วรรณกรรมไม่เพียงจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมเท่านั้น	หากยังท�าหน้าที่

ทางการเมืองในการ	 ”รักษา„	หรือ	 ”เปล่ียนแปลง„	 ระเบียบทางสังคมด้วย	

นอกจากนีย้งัจะได้พจิารณาวธิกีารต่างๆ	ทีจ่ะใช้	”เข้าใจ„	วรรณกรรมนัน้ๆ	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	อิทธิพลของ

แนวคิดตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย		การวิเคราะห์ความคิด

ทางการเมืองของนักคิดไทยบางคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน

  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 ชนชั้นนำาและผู้นำาทางการเมือง 3(3-0-6)

  Elite and Political Leaders

	 	 แนวการศกึษาชนชัน้น�าและผูน้�าทางการเมอืง	ลักษณะและ

รูปแบบของผู้น�าทางการเมือง	บทบาทของชนชั้นน�าและผู้น�าทางการเมือง

ในสังคมและระบบการเมือง

	 	 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

 

 1301 409 การเมืองเรื่องผู้อพยพและการย้ายถิ่นฐาน 3(3-0-6)

  Politics of Migrants and Migration

  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัผูอ้พยพและการย้ายถิน่ฐาน	รูปแบบ

การย้ายถิน่ฐานครัง้ส�าคญั	วิเคราะห์ปัจจยัและผลกระทบของผูอ้พยพและ

การย้ายถิ่นที่มีต่อการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

	 	 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
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 1301 410 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6)

  Political Communication

	 	 แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง	บทบาท

ทางการเมืองของส่ือมวลชน	 ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทางการสื่อสาร	

และการครอบง�าทางการสื่อสาร

  Concepts	and	models	of	political	communication	

,roles	 of	media	 in	 politics,	 arguments	 on	 dependence	 upon	

communication,	and	communication	domination

 

 1301 411 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอำานาจ 3(3-0-6)

  Politics of Major Powers 

  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 โครงสร้างทางการ

เมือง	 และบทบาททางการเมืองในการเมืองโลกปัจจุบันของประเทศ

มหาอ�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

  วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองของประเทศ

ในเอเชียที่น่าสนใจ

	 	 Examination	 and	 analysis	 of	 selected	 topics	 of	

contemporary	political	issues	in	Asia

 

 1301 413 ประชาสังคมในพัฒนาการทางการเมือง 3(3-0-6)

  เศรษฐกิจ และสังคม

  Civil Society in Political, Economic and Social 

  Development

  พัฒนาการทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก

ปฏิบัติการของภาคประชาสังคม	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

  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางสังคม	ความสัมพันธ์

ระหว่างการเลอืกปฏบิตัทิางสงัคมกบัประเดน็สทิธมินษุยชน	ผลกระทบจาก

นโยบายรัฐต่อการเลือกปฏิบัติทางสังคม

	 	 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

  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของ

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในบริบทโลกและระดับภูมิภาค	 เช่น	การลดความ

ยากจน	การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การบงัคบัย้ายถิน่	คนพลดัถิน่	เป็นต้น	รวม

ไปถงึการศกึษาผลกระทบของประเดน็เหล่านีต่้อการละเมดิและการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน	

	 	 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 การเมืองเรื่องที่ดิน 3(3-0-6)

  Politics of Land 

 	 ภาพรวมของพลังในเชิงเศรษฐกิจ	กฎหมาย	 สังคม	และ

การเมืองที่อยู่เบื้องหลังประเด็นที่ดิน	ประวัติศาสตร	์และปัจจัยที่ผลักดัน

การอภบิาลทีด่นิและการจดัการทีด่นิในประเทศไทย	และอกีหลายประเทศ	

แรงกดดันใหม่ๆ	เกี่ยวกับเรื่องที่ดินและบริบทเชิงทฤษฎ	ีและการถกเถียง

เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

	 	 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	แนวคิดเกี่ยวกับ

ความเป็นเมอืง	ความหมายและพฒันาการของนครและมหานคร	ความเป็น

เมืองและการปฏิรูปการเมือง	นโยบายเมืองและการน�านโยบายไปปฏิบัต	ิ

	 	 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 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำานาจและ 3(3-0-6)

  การปกครองท้องถิ่น

  Concepts and Theories of Decentralization and 

  Local Government

  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัหลกัการในการจดัการปกครอง	

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ	 แนวคิดประชาธิปไตย

ท้องถิน่	แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการปกครองท้องถิน่	ได้แก่	การจดัโครงสร้าง	

อ�านาจหน้าท่ี	 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	เป็นต้น
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	 	 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	 มิติทางสังคมและ

วัฒนธรรมของอีสาน	 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาคกับ

หน่วยการปกครองท้องถ่ินในอสีาน	ปัญหาการพฒันาการเมอืงการปกครอง

ท้องถ่ินอีสาน	การศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทางการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ	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

 1301 420 การเมืองกับระบบราชการ 3(3-0-6)

  Politics and Bureaucracy

  แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและการก่อรปูของระบบราชการ	โครงสร้าง

และการเมืองของระบบราชการ	ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบ

ราชการ	บทบาทของระบบราชการในกระบวนการทางการเมือง

	 	 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 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ 3(3-0-6)

  กลไกคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน

  International Human Rights Standards and 

  Human Rights Protection Mechanism

  ประวัติศาสตร์ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน	มาตรฐานสากลในปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิด้านต่างๆ	 เช่น	

สิทธิพลเมือง	 สิทธิทางการเมือง	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สิทธิทางสังคมและ

วัฒนธรรม	 เป็นต้น	 รวมไปถึงการศึกษากลไกทางกฎหมาย	การเมืองและ

สังคมที่จ�าเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	บทบาทของสหประชาชาติ	

สถาบันระหว่างรัฐ	 องค์กรเอกชน	 สื่อมวลชน	 และประชาสังคมในการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

	 	 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 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6)

  Human Rights and Development and Globalization

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและ

ภาวะโลกาภวิตัน์	ผลสบืเนือ่งและผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาและภาวะ

โลกาภิวัตน์

  Relationships	of	human	rights,	development	and	

globalization;	consequences	and	impacts	of	development	and	

globalization	on	human	rights

 

 1301 423 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Politics

  ประเดน็ในเชิงทฤษฎแีละในเชิงปฏบัิติเกีย่วกบักระบวนการ

ท่ีสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นประเด็นส�าคัญในการถกเถียงทางการเมือง

ร่วมสมัย	 แนวคิดและแรงจูงใจเบ้ืองหลังการมุ่งสู่ความยั่งยืน	 รูปแบบ

ที่หลากหลายของกิจกรรมทางการเมืองภายใต้แนวทางนิเวศนิยม	

ผลกระทบของการเมืองสีเขียวต่อการเมืองรูปแบบเดิมและนโยบาย

	 	 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	

รฐัและระบบตลาด	ผลประโยชน์ทางธรุกจิและนโยบาย	บทบาทและอทิธพิล

ทางการเมอืงของกลุม่ผลประโยชน์ทางธรุกจิ	บรรษทัขนาดใหญ่	และบรรษทั

ข้ามชาติ

  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

	 	 แนวคดิและวธิกีารในการศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง	แนว

การศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง	ตวัอย่างการศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง

ในมติต่ิางๆ	เศรษฐศาสตร์การเมอืงยคุคลาสสกิ	เศรษฐศาสตร์การเมอืงของ

คาร์ล	 มาร์กซ์	 เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังมาร์กซ์	 และความคิดทาง

เศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา	 ซ่ึงสัมพันธ์กับ

การก่อตัวของระบบทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่	
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	 	 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	politico-economic	thought	in	Europe/America,	in	relation	

to	the	emergence	of	capitalism	and	modern	state

 

 1301 426 ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ 3(3-0-6)

  Marxist Political Theory

	 	 แนวคิดเบื้องต้นและความหลากหลายของแนวการ

วิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์และข้อโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา

ปัจจุบันที่ส�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	

และประเภทของกฎหมายมหาชน	ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครอง

ในรัฐ	 อ�านาจและทฤษฎีส�าคัญเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ	 โดยเฉพาะการแบ่ง

แยกการใช้อ�านาจอธิปไตยอ�านาจดลุยพนิจิและอ�านาจผกูพนั	นติกิรรมทาง

ปกครอง	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	

การบรกิารสาธารณะ	เครือ่งมอืปฏบิตักิารฝ่ายปกครอง	ทรพัย์สนิสาธารณะ	

หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง	 การควบคุม

การปฏิบัติหน้าที่	การจัดระเบียบการและบทบาทของศาลปกครอง	

	 	 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 การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

  Constitutionalism and State Accountability

 	 แนวคิดและรูปแบบการตรวจสอบการใช ้อ� านาจรัฐ	

การควบคุมการใช้อ�านาจรัฐโดยสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่

ศาลและโดยประชาชน	โครงสร้าง	ภารกจิ	และอ�านาจหน้าทีข่องสถาบนัตาม

รฐัธรรมนญู	เช่น	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	การออกเสียงประชามติ	 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

	 	 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 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมือง 3(3-0-6)

  การปกครองไทย

  Seminar on Contemporary Issues in Thai Politics 

  and Government

  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย

ที่น่าสนใจ

	 	 Seminar	on	key	contemporary	 issues	 in	politics	

and	government	of	Thailand

 

 1301 431 สัมมนาขบวนการทางสังคมในอีสาน 3(3-0-6)

  Seminar on Social Movements in Isan 

  ศึกษาและวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับ

กรณีศึกษาของขบวนการทางสังคมในพื้นที่ภาคอีสาน

	 	 A	seminar	on	case	studies	of	social	movements	in	

the	ISAN	region

 

 1301 432 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

  ทางการเมือง

  Seminar on Nationalism and Political Changes 

  การก่อก�าเนดิ	และ	ลกัษณะเฉพาะของชาตินยิม	การน�าเอา

ความคิดชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการระดมการสนับสนุนจากกลุ่ม

ทางการเมือง	กลุ่มเชื้อชาต	ิชนเผ่า	เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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	 	 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 สัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้าน 3(3-0-6)

  การคอร์รัปชัน

  Seminar on Corruption and Anti-Corruption 

  แนวคิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน	 ความหมาย	 ประเภท	

รปูแบบและวธิกีารคอร์รัปชนั	กลไกการต่อต้านการคอร์รปัชนั	ทศันคตขิอง

ประชาชนที่มีต่อการคอร์รัปชันและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน

	 	 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 กฎหมายที่ดินและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)

  เรื่องที่ดิน

  Land Laws and Land Conflict Resolution

  แนวคดิทางกฎหมายในการจดัระบบทีด่นิ	การแบ่งประเภท

ของที่ดินตามกฎหมาย	สิทธิและระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	 แนวคิด	ทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดิน	

	 	 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	

ภาพรวมกฎหมายส่ิงแวดล้อมของไทยและกลไกส�าคญัในการจดัการปัญหา

ส่ิงแวดล้อม	หลกักฎหมายต่างๆ	ว่าด้วยการคุ้มครองสิง่แวดล้อม	กฎหมาย

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล	 การควบคุมเหตุร�าคาญ	การควบคุม

มลพษิทางอากาศและทางน�า้	กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม	การวเิคราะห์หลกักฎหมาย	แนวนโยบายของรฐั	รวมถงึบทบาท

ของภาคส่วนต่างๆในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม	และมาตรการในการ

เยียวยาการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม

	 	 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

	 	 หลักการพื้นฐานของกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ	

และความรู้พืน้ฐานของการเป็นข้าราชการทีด่	ีได้แก่	ระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน	หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 หลักการปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง	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 ความเหลื่อมลำ้าและการสร้างความเป็นธรรม 3(3-0-6)

  ในสังคม

  Inequality and Social Justice

  แนวคดิเรือ่งความเหลือ่มล�า้และความเป็นธรรมทางสงัคม	

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดความเหลื่อม

ล�้าในสังคม	ตลอดจนแนวทาง	รูปแบบ	หรือข้อเสนอในการสร้างความเป็น

ธรรมทางสังคม

	 	 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

 

 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 1. วิชาเอกบังคับ 

 1302 201 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)

  Organization Theory

	 	 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาองค์การ	 ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์การและการจัดการ	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ	

กระบวนการจัดการ	กรอบการวิเคราะห์องค์การสมยัใหม่	นกัคดิและวิธีการ

จัดการสมัยใหม่	ตัวแบบและข้อเสนอใหม่ๆ	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
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 1302 202 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

  Thai Administrative System 

  ระบบบรหิารราชการไทย	ประวตัคิวามเป็นมา	แนวคดิและ

ทฤษฎ	ีทีน่�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิารรฐักจิของไทย	สภาพปัญหา	แนวทาง

แก้ไข	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�าคญัของการเมอืงการปกครองท้องถิน่	

แนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น	เช่น	แนวความ

คิดเร่ืองการรวมอ�านาจ	 การแบ่งอ�านาจ	 การกระจายอ�านาจ	 แนวคิด

ประชาธปิไตยในท้องถิน่	แนวความคดิเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 แนวคิดและ

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศส�าคัญ	 พัฒนาการการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นของไทย	รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย	ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น

	 	 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	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

	 	 กระบวนทัศน	์แนวทาง	ตัวแบบ	และกรอบของการศึกษา

และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ	รวมถึง	พัฒนาการ	กระบวนการ	สภาพ

แวดล้อม	 และตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งหลักการและวิธีการวางแผน	

การบรหิารนโยบายและแผน	และลกัษณะส�าคญัของนโยบายสาธารณะและ

การวางแผนของไทย	ทั้งในระดับประเทศ	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

  การวเิคราะห์พฤตกิรรมของบคุคลในการบรหิารโดยอาศยั

แนวความคดิและวธิกีารในสาขาวชิาการต่างๆ	มาประยกุต์	ศกึษาพฤตกิรรม

ในระดับปัจเจกบุคคล	 กลุ่มและองค์การ	 ทั้งนี้โดยเน้นให้นิสิตค้นคว้า

งานเขียนต่างๆ	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 ภาษาอังกฤษสำาหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)

  English for Public Administration

	 	 แนวความคดิพืน้ฐานและค�าศพัท์เฉพาะทางรฐัประศาสนศาสตร์

ในงานเขียนภาษาอังกฤษ	โดยเน้นทักษะภาษาทั้ง	4	ทักษะ

	 	 Familiarization	with	 fundamental	 concepts	 and	

terminology	of	Public	Administration	in	English	writings	with	

an	emphasis	on	the	four	core	skills

 

 1302 207 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)

  Research Methodology for Public Administration

  ความหมายและหลักการเกี่ยวกับวิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร์	 ประเภทของการวิจัย	 การศึกษาวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ	

การเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม	 การตั้งปัญหา	 การรวบรวมแนวความคิด	

การตั้งสมมติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูลการวางแผนด�าเนินการวิจัย	การ

วิเคราะห์ข้อมูล	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

  ปรชัญา	ทฤษฎ	ีและหลกัการในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	

ขอบข่าย	หน้าท่ี	ความรับผดิชอบ	และขัน้ตอนในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	

เช่น	 การวิเคราะห์งาน	 การวางแผนก�าลังคน	 การสรรหา	 การคัดเลือก	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การประเมินผล	 การบริหารค่าตอบแทน	

แรงงานสัมพันธ์	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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	 	 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	 รวมถึงกระบวนทัศน์

ในการบริหารการพัฒนา	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งแบบ

ตะวนัตกและแบบตะวนัออก	การพฒันากับความทนัสมัย	เครือ่งมือทางการ

บริหารส�าหรับการพัฒนา	 การบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรม	 เมืองและ

ชนบททั้งในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	 และระบบนิเวศทั้งในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	 สื่อสารมวลชนกับการพัฒนา	

ป ัญหาเก่ียวกับการพัฒนา	 และแนวทางการบริหารการพัฒนาใน

ประเทศไทย	ซึ่งรวมถึงการแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วย

	 	 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

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานคลังสาธารณะ	

ระบบงบประมาณ	กระบวนการงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ	รายรับ

และรายจ่ายของรัฐบาล	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

  งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่คัดสรร

และงานเขียนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง

	 	 Selected	 reading	 in	 public	 administration	 and	

related	writing	in	English	for	comprehension

 

 1302 302 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในการบริหารงาน 3(3-0-6)

  ภาครัฐ

  Digital Transformation in Public Administration

  แนวคดิ	ความส�าคญั	พฒันาการของรฐับาลดจิทิลั	นโยบาย

และยุทธศาสตร์ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย	 การบริหารจัดการ

ข้อมูลภาครัฐ	ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	และการน�าข้อมูลไปใช้	นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่เพื่อการออกแบบบริการดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพและกรณี

ศึกษาจากประเทศคัดสรร

	 	 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;	case	studies	from	selected	

countries

 

 1302 303 การบริหารจัดการภาคสาธารณะ 3(3-0-6)

  Public Governance

  ความส�าคญัของการเปลีย่นผ่านจากการปกครองสูก่ารเน้น

การบริหารจัดการเครือข่ายหลายระดับและแนวระนาบระหว่างภาครัฐ	

เอกชนและประชาสังคม	รูปแบบ	ลักษณะส�าคัญ	และหลักการการบริหาร

จัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ	 รวมถึง	 แนวคิดธรรมาภิบาล	 การพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐไม่ว่าส่วนกลาง	ภูมิภาคและท้องถิ่น	

การสร้างสรรค์ภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน	การสร้างเสริมศักยภาพ

ประชาสังคมในการร่วมจัดบริการสาธาณะ	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 Political 

  Administration

  สัมมนาในประเด็นการศึกษาหรือการวิจัยทางด ้าน

รัฐประศาสนศาสตร์ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

	 	 Seminar	and	research	on	selected	topics	in	Public	

administration
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 2. วิชาเอกเลือก 

 1302 401 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Project Management

	 	 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับนโยบายและแผนงาน	

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้	 และผลกระทบของโครงการ	 การจัดท�า

โครงการ	การจัดองค์การเพื่อการบริหารโครงการ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง

และการควบคุมคุณภาพของการด�าเนินโครงการ	 เทคนิคการบริหาร

โครงการ	และการติดตามประเมินผลโครงการ

	 	 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

 

 1302 402 การบริหารคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

  Quality Administration and Risk Management

  ปรัชญา	แนวคิด	ทฤษฎี	เครื่องมือและตัวแบบที่ใช้ในการ

บริหารคณุภาพ	และการจัดการความเสีย่ง	องค์ประกอบ	รปูแบบของความ

เส่ียง	กระบวนการวางแผนการบริหารและวิธีการจัดการความเสี่ยงในมิติ

องค์กรภาครัฐ	รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพองค์กรผ่านการสร้าง

ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร	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

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน	 ประเภทของภัยพิบัติซึ่งครอบคลุมทั้งภัยพิบัติจากการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศ	ภยัพบิตัทิีเ่กดิจากมนษุย์	และโรคตดิเชือ้

อุบัติ ใหม ่หรือโรคติดเชื้ ออุบัติซ�้ า 	 และโรคระบาดในระดับโลก	

และการเปลี่ยนแปลงของการจัดประเภทของภัยพิบัติ	การแปลงแนวคิด

การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอย่างยั่งยืนโดยสหวิทยาการ

และวิชาชีพสู่การปฏิบัติ	 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

	 	 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	แนวคดิ	ทฤษฎว่ีาด้วยภาครฐั	บรกิารสาธารณะ	

การประสานงานและการร่วมปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	

ระบบการจดัการเชงิกลยทุธ์ในรปูแบบ	ลกัษณะและระดบัต่างๆ	ของภาครฐั

	 	 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 การพัฒนาองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู ้3(3-0-6)

  Organization Development and Learning 

  Organization

	 	 ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ	 ค่านิยม

และและฐานคตขิองการพฒันาองค์การ	พฤติกรรมมนษุย์ทีม่ต่ีอการพฒันา

องค์การ	 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้	 รูปแบบการจัดการความรู	้

องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้	 กระบวนการสร้างและ

แลกเปลี่ยนความรู้	กลวิธี	เทคนิค	และเครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้	

กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏบิตักิารจดัการความรูใ้นองค์กร	รวมท้ังกรณี

ศึกษาจากองค์กรต่างๆ	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 จริยธรรมสำาหรับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)

  Ethics for Public Sectors Administration

	 	 จริยธรรม	ทั้งในแง่ของความรู้ที่เป็นหลักทฤษฎีและกรอบ

แนวคดิในการปฏบิตัเิพือ่การประยกุต์ใช้กบัการบรหิารงานภาครฐั	โดยสาระ

ส�าคัญเป็นการศึกษาถึงต�าแหน่งแห่งท่ีของจริยธรรมในวิชาปรัชญา	

การเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางจริยธรรมกับทฤษฎีและการปฏิบัติใน

ทางการเมืองและการบรหิาร	รวมทัง้การศึกษาวเิคราะหท์ฤษฎีและแนวคิด

เชิงจริยธรรมที่มาจากแหล่งต่างๆ
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	 	 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

 

 1302 407 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)

  Local Innovation Management

  ความหมายและแนวคิดของนวตักรรมท้องถิน่	ประเภทและ

ความเป็นมาของนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทั่วไทย	ปัญหาและ

อุปสรรคของการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น	กฎหมายการจัดการนวัตกรรม

ท้องถิ่น	 รวมไปถึงแนวทางส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมท้องถ่ินให้ได้รับการ

ยอมรับในมาตรฐานสากลด้วยการใช้หลักการบริหารจัดการแบบธุรกิจ	

ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็น

รัฐบาล	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

  ความหมายและแนวคิดของการท่องเทีย่วท้องถิน่	ประเภท

ของแหล่งท่องเที่ยว	 แนวทางการฝึกอบรมเพื่อสร้างไกด์น�าเที่ยวท้องถิ่น	

เทคนิคในการจัดการท่องเที่ยว	 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ

ท่องเที่ยวท้องถ่ิน	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น	 รวมถึง

แนวทางในการน�าหลกัการบริหารจัดการของภาคธรุกิจมาปรับใช้เพือ่สร้าง

ความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มากขึ้นผนวกกับความ

ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้น

	 	 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 และการพัฒนา 3(3-0-6)

  ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

  Recruitment, Selection, and Human Resources 

  Development in Public Sector

 	 แนวความคิด	นโยบาย	หลักการและวิธีการในการสรรหา	

เลือกสรรบุคลากรฝ่ายต่างๆ	 ในภาคราชการ	 ตลอดจนการพิจารณาฝึก

อบรมบุคลากรในภาครัฐ	หน่วยงานที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์	 โครงการ	

เทคนิค	 วิธีการพัฒนาบุคคล	การประเมินผลการพัฒนาบุคคล	ตลอดจน

ปัญหาต่างๆ	ในการเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ

	 	 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 การกำาหนดตำาแหน่งและการบริหาร 3(3-0-6)

  ค่าตอบแทนภาครัฐ

  Classification of Position and Compensation 

  Administration inPublic Sector

  นโยบาย	 หลักการ	 วิธีการ	 ตลอดจนระบบการก�าหนด

ต�าแหน่งงานของราชการฝ่ายต่างๆ	ที่มีอยู่ในภาคราชการ	 ระบบวิธีการจัด

เก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน	ประเมินค่า

งานเพื่อจัดท�าโครงสร้างเงินเดือน	ศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง	กฎหมายที่เกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนในภาครฐั	ส�ารวจค่าตอบแทนในภาคราชการของข้าราชการฝ่าย

ต่างๆ	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 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)

  ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

  Performance Appraisal for Human Resource 

  Administration in Public Sector

  ความหมายและแนวคิดของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	หลักการ	กระบวนการ	และเครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานในปัจจบุนั	ทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชน	ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยการ

ใช้ระบบสารสนเทศ	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	
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ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมิน	 ข้อควรค�านึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร

มนุษย์ภาครัฐ	 ตลอดจนปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นใน

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

	 	 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 และแรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6)

  Labor Law and Employee Relation

  หลักกฎหมายแรงงาน	สัญญาจ้างแรงงาน	สัญญาจ้างท�า

ของ	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	กฎหมาย

คุ้มครองแรงงานต่างด้าว	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และความหมาย	

ทฤษฎี	 วัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์สากลและของ

ประเทศไทย	การบริหารงานแรงงานในภาครัฐและเอกชน	ความสัมพันธ์

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 แรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีและไตรภาคี	

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

  แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 หลักการและงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

	 	 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

 

 1302 414 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6)

  Taxation Administration

  ทฤษฎีแนวความคิดพื้นฐานของภาษีอากร	ความสัมพันธ์

ระหว่างนโยบายการคลงั	ของรฐักบันโยบายภาษีอากรและทฤษฎแีนวความ

คดิในเรือ่งจ�าแนกประเภทภาษ	ีการก�าหนดฐานภาษ	ีอตัราภาษ	ีรวมท้ังระบบ

การจัดเก็บ	 และการคุ ้มครองเอกชนผู ้เสียภาษีโดยกระบวนการทาง

กฎหมาย	หลกัการภาษีอากรประเภทต่างๆ	เช่น	ภาษีสรรพากร	ภาษีศลุกากร	

ภาษสีรรพสามติ	ภาษทีรพัย์สนิและภาษีมรดก	โครงสร้างของระบบภาษใีน

ประเทศไทย	 ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้	 ภาษี

มูลค่าเพิ่ม

	 	 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

  หลักการและแนวความคิดในการบริหารเงินและการคลัง

ส่วนท้องถิ่น	ที่มาของรายได	้ภาษีอากร	นโยบายการเงินและการคลังส่วน

ท้องถ่ิน	รวมทัง้เทคนคิวิธีการแก้ไขปัญหาการเงินและการคลงัส่วนท้องถ่ิน

  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	และ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเภทอาชญากรรมและอาชญากร	

ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ	และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

  Relationships	 between	 criminology	 theories,	

criminal	law	and	criminal	procedural	law	principles;	categories	

of	crimes	and	criminals,	philosophy	of	punishment	and	wrong-

doer	treatment
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 1302 417 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  ในท้องถิ่น

  Natural Resources and Environmental 

  Management in Local Sectors

  ทฤษฎี	แนวคดิ	และวธิกีารจัดการเพือ่แก้ไขสภาวะแวดล้อม

ต่างๆ	 เช่น	มลภาวะทางอากาศ	มลภาวะทางน�้า	มลภาวะทางเสียง	สภาพ

ธรรมชาต	ิและป่าไม้ถกูท�าลาย	ปัญหาแหล่งเส่ือมโทรม	ปัญหาชุมชนแออดั	

ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม	

กระบวนการวางแผน	นโยบาย	และการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

	 	 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	และทั้งในมิติเศรษฐกิจ	

สงัคม	วฒันธรรม	การเมือง	และสิง่แวดล้อม	โดยเช่ือมโยงกรอบทางทฤษฎี

เกีย่วกับการศึกษาและวเิคราะห์นโยบายมาใช้ในการอภปิรายกรณตีวัอย่าง	

โดยท้ายที่สุดจะต ้องสามารถสร ้างข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

การแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

	 	 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	

รวมถึงอภิปรายวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภาครัฐ

	 	 Seminar	on	the	problems	of	public	administration,	

causes	of	the	problems,	discussion	of	approach	and	how	to	solve	

the	problems	of	public	administration

 

 1302 420 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)

  Seminar on Problems in Local Administration

  บทบาททางด้านการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้อง

ถิ่นและความจ�าเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมท้ังเพื่อต้องการให้นิสิตมีความรู้และทักษะที่

จ�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 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย ์3(3-0-6)

  ภาครัฐ

  Seminar on Issues of Human Resources 

  Management in Public Sectors

  ปรัชญา	 แนวคิด	 หลักการ	 และนโยบายของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	 กระบวนการและเทคนิคต่างๆของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาค

รัฐโดยค�านงึถงึผลกระทบ	และปัจจัยแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิาร

งานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

  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	 และเทคนิคในการวิเคราะห์

กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ	การเข้าสู่วาระนโยบาย	การ

ก�าหนดนโยบาย	 การน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย	

ปัญหาในกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและกรณีศึกษาจาก

ประเทศคัดสรร

	 	 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 การประยุกต์เศรษฐมิติสำาหรับการวิเคราะห์ 3(3-0-6)

  นโยบายสาธารณะ

  Applied Econometrics for Public Policy Analysis

  แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติและ

เศรษฐมติใินการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ	การประมาณค่าในแบบจ�าลอง

ถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว	 การใช้ตัวแปรอิสระที่มี

ลกัษณะเชงิคณุภาพ	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแบบจ�าลองถดถอยเบือ้งต้น	วธิกีาร

ประมาณค่าในแบบจ�าลองข้อมลูภาคตดัขวางอนกุรมเวลา	วธิกีารประมาณ

ค่าโดยใช้ตัวแปรเครื่องมือ	 เทคนิคการประมาณค่าแบบดีไอดีและการใช้

คะแนนโพรเพนซิตี้ในการหาผลกระทบของนโยบายสาธารณะ	การเขียน

ชุดค�าสั่งในโปรแกรมอาร์ในการวิเคราะห์แบบจ�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

	 	 แนวคดิ	หลกัการพืน้ฐานของการวางแผนนโยบายการขนส่ง	

กระบวนทางนโยบายสาธารณะด้านการขนส่งของไทย	 ปัญหาทาง

ด้านนโยบายของการขนส่งมวลชนในเขตเมืองและชนบท	 ความท้าทาย

ทางการเมอืง	สงัคม	เศรษฐกจิต่อการวางแผนการขนส่งกรณศีกึษาของไทย

และประเทศคัดสรร

	 	 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	 ของงบประมาณในฐานะที่เป็นเครื่องมือ

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 รูปแบบพัฒนาการ	 ระบบงบประมาณและ

กระบวนการตดัสนิใจทีเ่หมาะสมในภาวการณ์ต่างๆ	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

นโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทย

	 	 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 การผังเมืองสำาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)

  Urban planning for Public Administration

	 	 ทฤษฎี และแนวคิดทางการผั ง เมื อ งและผั งภาค	

ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ	การผงัภาค	การผังเมอืง	และการน�า

ผังไปปฏิบัติ	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการผังภาค	 ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและการบริหารเชิงพื้นที	่

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

  วิเคราะห์ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงท่ีมากระทบ

องค์การ	แรงผลักดนัท้ังจากภายในและภายนอก	ความล้าสมยัของรูปแบบ

องค์การแบบเก่า	อทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศ	ความรุนแรงและความ

เข้มข้นของการแข่งขนั	ความคาดหวังของสงัคม	ลกูค้าและประชาชน	ศกึษา

ระดับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ	ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงขององค์การ	

ความขัดแย้งภายในของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 การต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลง	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	

 

 1302 428 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา 3(3-0-6)

  ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Philosophy and Concepts of Human and 

  Community Resource Development

  ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา	การพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และชุมชนในมติิการศกึษา	สงัคมและวัฒนธรรม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	

สิง่แวดล้อม	สขุภาพ	และจริยธรรม	การสร้างกรอบแนวคดิเชงิปรชัญา	เพือ่

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และชมุชนทีส่อดคล้องกบัพหลุกัษณ์ของสงัคม

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

  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
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 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 1. วิชาเอกบังคับ 

 1303 201 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  History of International Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  ความหมาย	 ขอบเขต	 และการด�าเนินการความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตั้งแต่

สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียถึงหลังสงครามเย็น

	 	 Meaning,	 scope	 and	 practices	 of	 international	

relations,	and	history	of	international	relations	from	the	Peace	of	

Westphalia	to	the	post-Cold	War

 

 1303 202 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Law

  เง่ือนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

	 	 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ	บ่อเกิด

ของกฎหมายระหว่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศและกฎหมายภายใน	 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ	

การรับรองรัฐและรัฐบาล	 สิทธิและหน้าที่ของรัฐ	 กฎหมายจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศ	สนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 เขตอ�านาจของรัฐ	ความรับ

ผิดชอบของรัฐ	การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ	กฎหมายระหว่างประเทศใน

บางเรือ่ง	รวมถงึ	กฎหมายทะเล	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	และ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

	 	 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 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	 ท้ังแนวทางการศึกษาแบบดั้งเดิมและแนวทางการศึกษา

เชิงวิพากษ์	 ตลอดจนข้อถกเถียงและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ

	 	 Basic	 concepts	 and	 theories	 of	 International	

Relations,	including	traditional	and	critical	approaches	as	well	

as	their	debates	and	application	in	analyzing	international	issues

 

 1303 204 มหาอำานาจกับการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  Great Powers and International Politics

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  อทิธพิลระหว่างมหาอ�านาจ	รวมถึงความสมัพนัธ์แบบหลัน่

ชั้นในการเมืองระหว่างประเทศ	และผลกระทบต่อระบบระหว่างประเทศ	

โดยเน้นบริบทร่วมสมัย

	 	 The	interplay	between	great	powers,	including	the	

hierarchical	relationin	international	politics,	and	their	impacts	

on	 international	 system,	 emphasizing	 on	 the	 contemporary	

context

 

 1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับความสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

  Research Methodology for International Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

	 	 ความหมายและหลกัการเกีย่วกบัวทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ประเภทของการวิจัย	การออกแบบการวิจัย	

การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ผลการวิจัย	และการน�าเสนอผลการวิจัย	

	 	 Meaning	and	principles	of	international	relations	

research	methodology,	types	of	research,	research	design,	data	

collecting,	data	analysis,	and	presentation	of	research	findings
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 1303 206 ภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  English for International Relations 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 ทางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	โดยเน้นการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน

  Basic	English	skills	in	international	relations	whith	

emphasis	on	listening,	speaking,	reading	and	writing

 

 1303 301 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  Selected Reading in International Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1303 206 ภาษาอังกฤษในความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  Prerequisite : 1300 206 English for 

International Relations 

  งานเขียนภาษาอังกฤษทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่คัดสรรและงานเขียนที่เกี่ยวข้องในลักษณะการอ่านเอาเรื่อง

	 	 Selected	English	writings	in	international	relations	

for	reading	comprehension

 

 1303 302 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)

  Thai Foreign Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  พื้นฐานความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน	

กระบวนการก�าหนดนโยบายต่างประเทศและการตดัสนิใจของผูน้�า	รวมถงึ

นโยบายของไทยต่อประเทศมหาอ�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 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  วิวัฒนาการ	 แนวคิด	 และโครงสร้างขององค์การระหว่าง

ประเทศ	ตลอดจนบทบาทด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	โดยเฉพาะ

การแก้ไขความขดัแย้ง	ส่งเสรมิสนัตภิาพ	และความร่วมมือระหว่างประเทศ

  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
 

 1303 304 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชีย 3(3-0-6)

  ตะวันออกเฉียงใต้

  Foreign Relations of Southeast Asia

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ	สงัคมและการเมอืง	ของเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต้	ท้ังบรบิทของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	ตลอดจน
แนวโน้มความสัมพันธ์ของภูมิภาค
	 	 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 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ	ข้อถกเถียงของทฤษฎีเหล่านั้นและการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา
ในภูมิภาคต่างๆ	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 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ ์ 3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

  Seminar on Specific Issues in International 

  Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1303 205 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  Prerequisite : 1303 205 Research 

Methodology for 

International Relations

  การวิจัยด้วยตนเอง	 ในประเด็นเฉพาะเรื่องทางความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
	 	 Individual	study	on	specific	issues	in	international	

relations
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 1303 401 อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงในความสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

  The Greater Mekong Subregion in International 

  Relations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�า้โขง	ตลอดจนพฒันาการของภมูภิาคนยิมในมติต่ิางๆ	อาท	ิบรูณาการ

ทางเศรษฐกิจและประเด็นปัญหาข้ามชาติ

	 	 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 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเบื้องต้น

  Prerequisite : 1300 103 Introduction to 

International Relations

  บทบาทและความส�าคัญของภาคประชาสังคมและองค์กร

พัฒนาเอกชนข้ามชาติ	 ในประเด็นปัจจุบันทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และ

การพัฒนาในการเมืองโลก

	 	 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

	 	 แนวคดิ	และผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อการเมืองระหว่าง

ประเทศ	ในด้านเศรษฐกิจ	การเมืองและสังคม

	 	 Concepts	and	effects	of	globalization	on	economic,	

political,	and	social	aspects	in	international	politics

 

 1303 404 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Strategy and Security

  ยุทธศาสตร์และเคร่ืองมือทางการทหาร	ผลกระทบ	และ

พลวัตรในระบบความมั่นคงระหว่างประเทศ

	 	 Military	strateges	and	tools	of	states,	their	effects,	

and	dynamics	in	the	international	security	system	

 

 1303 405 วัฒนธรรมข้ามชาติและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

  Transnational Culture and International 

  Communication

  ความรู ้พื้นฐานในการศึกษาการสื่อสารและวัฒนธรรม	

ทั้งวัฒนธรรมชาติ	 วัฒนธรรมข้ามชาติ	 วัฒนธรรมสมัยนิยมและกลุ่ม

วฒันธรรมย่อย	ปรากฏการณ์แนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สารระหว่างประเทศ	

เช่น	 การโฆษณาชวนเช่ือ	 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา	 จักรวรรดินิยมทาง

วัฒนธรรม	ทฤษฎีส�านักวิพากษ์	และส�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	สถาบัน

ระหว่างประเทศที่วางกรอบด้านการค้าระหว่างประเทศ	 ระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ	การลงทุนระหว่างประเทศ	รปูแบบการค้าและประเดน็ทาง

เศรษฐกิจส�าคัญอื่นๆ	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

  ประวตัขิองการพฒันาในบรบิทระหว่างประเทศ	ทฤษฎแีละ

ยทุธศาสตร์การพฒันาต่างๆ	ประเดน็ส�าคญัของการพฒันาระหว่างประเทศ	

อาท	ิความยากจน	ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	

และความช่วยเหลือต่างประเทศ

  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	
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 1303 408 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  Human Rights in International Relations 

  ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	 สิทธิมนุษยชนกับอ�านาจอธิปไตยของรัฐ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิทธิมนุษยชน	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	 และกระบวนการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ	

นโยบายความมั่นคงของชาติ	นโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ	และนโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา	

	 	 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

  ความเป็นมาทางประวัตศิาสตร์ของจีน	นโยบายต่างประเทศ

ของจีนตั้งแต่	 ค.ศ.	 1949	 ถึงปัจจุบัน	 และกระบวนการก�าหนดนโยบาย

ต่างประเทศ	 นโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศ	นโยบายเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ	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

 

 1303 411 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  Foreign Relations of the East Asia

  พฒันาการทางการเมืองและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคมทีส่่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่างประเทศของประเทศต่างๆ	ในเอเชีย

ตะวันออก	

	 	 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

	 	 ความสมัพนัธ์ต่างประเทศของสหภาพยโุรป	ทัง้ในฐานะของ

สถาบันระหว่างประเทศและแต่ละประเทศสมาชิก	 โดยเน้นปัจจัยที่มี

ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรป

	 	 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 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียและ 3(3-0-6)

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

  Foreign Relations of Russia and CIS Countries

  ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์	 โครงสร้างและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง	ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม	รวมถึงประเด็น

ข้ามชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ต่างประเทศและบทบาทของรสัเซยีต่อ

การเมืองโลกและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

	 	 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

  พฒันาการทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคม	 ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่างๆ	

ในลาตินอเมริกา

	 	 Political	Development	and	socioeconomic	changes	

affecting	foreign	relations	of	countries	in	Latin	America

 

 1303 415 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของตะวันออกกลาง 3(3-0-6)

  Foreign Relations of the Middle East

  พฒันาการทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคม	 ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่างๆ	

ในตะวันออกกลาง

	 	 Political	Development	and	socioeconomic	changes	

affecting	foreign	relations	of	countries	in	the	Middle	East

 1303 416 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของเอเชียใต ้ 3(3-0-6)

  Foreign Relations of South Asia

  พฒันาการทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคม	 ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศต่างๆ	

ในเอเชียใต้

	 	 Political	Development	and	socioeconomic	changes	

affecting	foreign	relations	of	countries	in	South	Asia
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 1303 417 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)

  กับประเทศเพื่อนบ้าน

  Seminar on Thai Foreign Relations towards 

  Neighboring Countries

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1303 302 ความสัมพันธ์

ต่างประเทศของไทย

  Prerequisite : 1303 302 Thai Foreign 

Relations

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศและ

ประเด็นปัญหาส�าคัญในความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	อาทิ	ลาว	กัมพูชา	เมียนมา	และมาเลเซีย

	 	 Analysis	of	factors	affecting	foreign	policies	and	

key	 issues	 in	 internationalcooperation	 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	ปัจจัยและ

ความท้าทายต่อความร่วมมือและการรวมกลุ ่มโดยเน้นการศึกษา

ในเชิงเปรียบเทียบ

	 	 Concepts	 and	 theories	 of	 regionalism	 and	

integration,	factor	and	challenges	of	regional	cooperation	and	

integration	through	comparative	perspectives

 

 1303 419 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน 3(3-0-6)

  Seminar on Transborder Issues

  การสมัมนาประเดน็ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัความร่วมมอืและ

ความขดัแย้งข้ามพรมแดนของรฐั	อาท	ิการย้ายถิน่	สาธารณสุข	สิง่แวดล้อม

และความมั่นคง	โดยใช้กรณีศึกษาในภูมิภาคต่างๆ	

	 	 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	 ภัยธรรมชาต	ิ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	 แนวคิดในการจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมของประชาคมโลก	 รวมถึงผลต่อการเมืองและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	

	 	 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	

และเงือ่นไขในการด�าเนนินโยบายประเดน็ส�าคญัท่ีเช่ือมโยงและกรณีศกึษา	

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 สัมมนาความขัดแย้งระหว่างประเทศและ 3(3-0-6)

  การแก้ปัญหา

  Seminar on International Conflict and Resolution

 	 แนวคิดและหลักปฏิบัติในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศ	 การจัดการความขัดแย้ง	 ความพยายามแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งท้ังภายในประเทศและท่ัวโลกเพื่อสันติภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	 and	 practices	 in	 the	 analysis	 of	

international	 conflicts,	 conflict	management,	 and	 conflict	

resolution	efforts	domestically	and	worldwide	for	international	

peace	and	security

 

  2.2 วิชาเอกเลือก ภาษาต่างประเทศที่สอง 

 1303 501 ภาษาอังกฤษ 1 3(1-2-3)

  English 1

	 	 ทักษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการพืน้ฐาน	โดยเน้นการฟัง	พดู	

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
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 1303 503 ภาษาจีน 1 3(1-2-3)

  Chinese 1

  ทักษะภาษาจีนพื้นฐาน	 เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 โดย

เน้นการฟัง	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

  ทกัษะภาษาจีนระดบักลาง	เพือ่สือ่สารในชวีติประจ�าวนั	โดย

เน้นการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน

	 	 Intermediate	 Chinese	 skil ls	 for	 daily	 life	

communication	with	an	emphasis	on	listening,	speaking,	reading	

and	writing

 

 3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก 

  1) การเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้ารับราชการ 

 1311 101 ความรู้และความสามารถสำาหรับข้าราชการพลเรือน 3(3-0-6)

  Knowledge and Proficiency for Government 

  Officials 

  การคดิวเิคราะห์เชงิภาษา	การคดิวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์	

การคดิวเิคราะห์เชงินามธรรม	และทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัข้าราชการพลเรอืน	

	 	 Analytical	thinking	on	linguistic,	mathematic	and	

abstract	and	skills	required	for	government	officials

 

 1311 102 ความรู้และความสามารถสำาหรับข้าราชการ 3(3-0-6)

  ส่วนท้องถิ่น

  Knowledge and Proficiency for Local Government 

  Officials

	 	 การคิดวเิคราะห์เชงิภาษา	การคดิวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์	

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม	 และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น	

	 	 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 

  ความรู้พืน้ฐานการเป็นข้าราชการทีด่	ีระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ	หลกัการบรหิารกจิการ	บ้านเมอืงทีด่	ีวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	

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 ภาษาอังกฤษสำาหรับข้าราชการพลเรือน 3(3-0-6)

  English for Government Officials 

  การสนทนา	ค�าศัพท์	โครงสร้างประโยค	และการอ่านภาษา

อังกฤษส�าหรับข้าราชการพลเรือน

	 	 English	 conversations,	 vocabularies,	 sentence	

structures,	and	readings	forgovernment	officials

 

 1311 105 การปกครองท้องที ่ 3(3-0-6)

  Provincial Affairs 

  พัฒนาการการปกครองท้องที่	 พระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ 	 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	 การบริหารงาน

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการท้องที่กับ

ส่วนราชการท้องถิ่น	 การทะเบียนราษฎร	 การรักษาความสงบเรียบร้อย

ในหมู่บ้าน	 การบริหารจัดการสาธารณภัย	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ	การคุม้ครองเดก็	เยาวชน	สตรี	ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส	

การดแูลรกัษาทีส่าธารณะประโยชน์	การพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ระดบัต�าบลและหมูบ้่าน	กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องก�านนั-

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	 โทษ

และวธิกีารเพือ่ความปลอดภยั	ความรับผดิในทางอาญา	การพยายามกระท�า

ความผิด	 ตัวการและผู ้สนับสนุน	 การกระท�าความผิดหลายบทหรือ

หลายกระทง	 การกระท�าความผิดซ�้า	 อายุความ	 ความผิดอาญาส�าคัญ	

ตลอดจนความผิดลหุโทษ
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	 	 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

  หลกัทัว่ไปของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	อ�านาจของ

พนกังานฝ่ายปกครองและต�ารวจ	พนกังานอยัการและศาล	การสบืสวนคดี

อาญา	มาตรการบังคับทางอาญา	 วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา	

อ�านาจสั่งการคดีของพนักงานอัยการ	 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

	 	 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	ทั้งในทางแพ่งและ

ทางอาญา	หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน	รวมทั้งหลักเรื่อง

พยานบอกเล่า	 ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย	ข้อท่ีศาลรู้เอง	 และเจ้าหน้าที่

น�าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค	1	ลักษณะ	5	และ

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาภาค	5	รวมถึงการคุม้ครองพยาน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน

	 	 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	 การพัฒนาทางการเมือง

และเศรษฐกิจ	และโครงสร้างทางสังคมของสหรัฐอเมริกา

	 	 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	 การพัฒนาทางการเมือง

และเศรษฐกิจ	และโครงสร้างทางสังคมของประเทศในเอเชีย

	 	 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	 การพัฒนาทางการเมือง

และเศรษฐกิจ	และโครงสร้างทางสังคมของประเทศในลาตินอเมริกา

	 	 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	 การพัฒนาทางการเมือง

และเศรษฐกิจ	และโครงสร้างทางสังคมของประเทศในยุโรป

	 	 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

  รปูแบบของรฐัไทย	โครงสร้างทางสงัคม	การตัง้ถิน่ฐานและ

ครอบครัว	 ปัญหาสังคม	 วัฒนธรรมการเมืองและการเมืองวัฒนธรรม	

ศาสนาและความเชื่อ	การเปลี่ยนผ่านของสังคมชนบท	ความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยในศตวรรษที	่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;	 religion	 and	

beliefs;	 transformation	of	 rural	society;	economic	and	cultural	

changes	of	Thai	society	in	the	21st	century

 

 1311 206 อาเซียนในการเมืองโลก 3(3-0-6)

  ASEAN in World Politics

  พฒันาการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

(อาเซียน)	โครงสร้าง	บทบาทหน้าที	่ความส�าคัญ	และความสัมพันธ์ทั้งมิติ

ความร่วมมือและความขัดแย้งภายในภูมิภาครวมถึงความสัมพันธ์กับ

ประเทศนอกภูมิภาค	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
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  3)  การเสริมทักษะด้านการทำางาน

 1311 301 การฝึกงานทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6)

  Practicum in Political Science

  การฝึกงานในหน่วยงานราชการ	หรอืหน่วยงานภาคเอกชน	

เพือ่ให้มปีระสบการณ์ตรงเป็นการศกึษาแบบนบัหน่วยกติ	การประเมนิผล

ใช้เกณฑ	์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 และทักษะการการนำาเสนอ 3(3-0-6)

  ในที่สาธารณะ

  Personality, Manners and Presentation Skills in 

  Public Sphere

  การพฒันาบคุลกิภาพ	มารยาท	และทกัษะการน�าเสนอในที่

สาธารณะ	เพื่อการประกอบอาชีพ

	 	 Development	 of	 Personality,	 manners,	 and	

presentation	skills	in	public	sphere	for	careers

 

 1311 303 การบริหารสำานักงานในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)

  Office Management in Public and Private Sectors

  การจดัการงานสารบรรณ	งานบรกิารข้อมลูข่าวสาร	รวมท้ัง

ศึกษาเก่ียวกับความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงานส�านักงานต่างๆ	ของภาครฐัและเอกชน

	 	 Management	of	correspondence,	and	information	

services,	including	basic	knowledge	in	using	computer	programs,	

and	computer	using	in	office	for	both	public	and	private	sectors

 

 1311 304 จิตวิทยาการบริการสำาหรับภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)

  Service Psychology for Public and Private Sectors

  จิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ	การสื่อสาร	และการ

สร้างความพึงพอใจในการบรกิารให้กบัผูม้ารบับรกิารในภาครฐัและเอกชน

	 	 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

  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และความส�าคัญ

ของการคิดวิเคราะห์	 การจัดประเภทความรู้หรือข้อมูลและระบบการคิด	

กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารเชิงการคิดวิเคราะห์เพื่อผลงานท่ีดี	

คุณลักษณะของนักคิดวิเคราะห์	 การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการคิด

วิเคราะห์กับกรณีตัวอย่าง

	 	 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	 พื้นฐาน

ความคิด	รากเหง้าของวัฒนธรรม	การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้

ใช ้ความคิด	 และศักยภาพของตนในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ส่งเสรมิให้มกีารน�าภมูปัิญญาชาวบ้านไปปรบัใช้กบัการบรหิาร

งานท้องถิ่น	เพื่อให้สังคมพัฒนาอย่างมั่นคงและก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ

	 	 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	

 

 1311 307 การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคดิสรัปชัน 3(3-0-6)

  Strategic Planning for Global Disruption

  แนวคิดและวิธีวางแผนกลยุทธ์	 ความส�าคัญของการ

วางแผนกลยุทธ์เพื่อสภาวะโลกยุคดิสรัปชันในปัจจุบัน	และการฝึกปฏิบัติ

การวางแผนกลยุทธ์ในโลกยุคที่ดิสรัปชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ภาครัฐและเอกชนในยุคศตวรรษที่	21

	 	 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

 




