คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
117-111 โลกทัศน์อาเซียน
2(2-0-4)
(ASEAN Perspective)
พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการยกระดับสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Evolution of ASEAN and their cooperation toward the ASEAN Community;
general information of ASEAN countries
117-112

ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Wisdom of Living)
ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสัง คมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่ห ลากหลายสู ่การดำเนินชีวิ ต การมีจิตสาธารณะและรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง
Wisdom, thinking and life management in accordance with changes in Thai and
global societies; integration of cultural diversity into a way of life, public-mindedness and
environmental conservation, happy living based on moral, ethics and sufficiency economy
principles
196-100

กิจกรรมประกอบหลักสูตร
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities)
การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
Knowledge integration activities, emphasis on the benefits to society and
mankind as first priority; cultivation of morality, ethics, and public mind, team working within
and/or across disciplines under supervision of advisors
196-101 ชีวิตการเมืองและความเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
(Political Life and Citizenship)
ความเป็นพลเมืองกับการดำเนินชีวิตในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัด
การชีวิต

Citizenship and ways of life in political economic and social system; life
management
261-201 ทักษะการคิด
2(1-2-3)
(Thinking Skill)
ความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการ
ริเริ่มแนวคิดใหม่ในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
และการตัดสินใจ
Significance of systematic thinking; reasonable thinking for problem solution and
prevention; positive ideas on personal and institutional levels; practice of thinking and
organizing activities to develop of thinking ability and decision making
264-102

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skill)
ความสำคัญและความหมายของทักษะชีวิต สภาพปัญหาและความเป็นไปในสัง คมยุคปัจ จุบัน
คุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ ค่านิยมการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวต่อเพื่อนต่างเพศ ทักษะ
การแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตและสังคม การมีคุณธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
Significance and meaning of life skills; contermporary life problems and human
situation; value of life and human dignity; understanding of oneself and others; constructive
problem solving; refusing and accepting skills; values relating to media consumption; behavior
toward persons on the opposite sex; skills in approaching life crisis; asjustment; enhancement
of life and social values; moral for co-existence
276-101

โพลและการสำรวจสำหรับคนรุ่นใหม่
3(2-2-5)
(Polls and Surveys of the New Generation)
ความหมายและประเภท ความสำคัญและบทบาทของโพลและการสำรวจ ขั้นตอนการจัดทำโพ
ลและการสำรวจเครื่องมือสำหรับการจัดทำโพลและการสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติสำหรับ
โพลและการสำรวจ สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิงการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผล การรายงานผลโพลและการ สำรวจ การประยุกต์ใช้ผลโพลและการสำรวจในชีวิตประจำวัน การพัฒนา
โพลและการสำรวจเป็นงานวิจัย
Definitions and types; significance and role of polls and surveys; procedures of
polls and surveys; polls and surveys documents; data collecting; statistics methods; descriptive

statistics; inferential statistics; chi-square test; interpretation and presentation of poll and survey
results; application of poll and survey result in daily life; development of polls and surveys to
research project
281-xxx เลือกเรียนกีฬา 1 รายวิชา
282-201

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
(Life and Health)
องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ การปฏิบัติที่
ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ หลักการเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเลือก
บริโภคในชีวิตประจำวัน การป้องกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การส่งเสริม
บุคลิกภาพ และการแต่งกาย
Good health factors : physical, emotional, social and spiritual; appropriate health
care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; selection
of daily consumption; accident prevention and first aid; precarious behaviours; promoting
personality and dress
299-101

วัฒนวิถีแห่งการดำรงชีวิต
3(2-2-5)
(Life Style Enhancement)
สังคมภิวัฒน์ ธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับวิญญูชน กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนา การ
รับรู้ความสุขและความสำเร็จของสังคม เจตคติต่อการมีชีวิตในสังคม จิตวิทยาสังคมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ จิตวิทยาแบบพอเพียง สมดุลแห่งชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน กระบวนการนวสมัยภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะและสำนึกรักษ์ถิ่น ธรรมชาติศึกษา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Socialization; proper etiquette; group process of development; perception of
social success and happiness; attitudes toward social living; social psychology for co-existence
and reconciliation,self-sufficiency psychology; life balance and sustainable society; innovative
processes in southern multicultural society; public-mindedness and conservation
consciousness of homeland; nature study; moral and ethical enhancement; respect for human
dignity

299-103

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
(Science, Technology and Society)
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคมการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and
technology in social development; preventing and solving social problem arising from science
and technology impact
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language, Thought and Communication)
ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เน้น การฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียนเพื่อการค้นคว้า แสดงความรู้ ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุผล และสามารถเขียนรายงาน
ได้อย่างเป็นระบบ
Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills;
emphasis on reading and writing skills for researching, systematic and logical presentation of
ideas, and report writing
411-102

ความคิดกับทักษะการฟังและการพูด
2(2-0-4)
(Thought, Listening and Speaking Skills)
ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด เน้นการฝึกทักษะการคิดและการฟังแสดงความรู้
ความคิดอย่างมีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เน้นการรายงาน และการอภิปรายเชิง
วิชาการ
Language and thought; presentation of ideas; emphasis on listening and speaking
skills for systematic and logical presentation of ideas to achieve different communicative
purposes; academic report and discussion included
411-103

literature

ชีวิตกับวรรณกรรม
2(2-0-4)
(Life and Literature)
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับชีวิต คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรม
Relationship between literature and life; aesthetic and socio-cultural values of

411-104

ภาษาไทยมาตรฐาน
2(2-0-4)
(Standard Thai)
ระบบภาษาไทย ฝึกแก้ข้อความที่ผิดโครงสร้าง และมีข้อบกพร่องในการสื่อสาร
Thai language system; practice of correcting faulty construction or constructions
with communicative defects
417-100

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพือ่ การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
(Preparatory English for University Study)
สำหรับผู้มีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษต่ำกว่า 30 คะแนน ซึ่งบางคณะกำหนดให้เลือกเรียนก่อนเรียน 417101
คณะกำหนดให้เลือกเรียนไวยากรณ์พื้นฐาน การเขียนประโยคที่สื่อความหมายและถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกหัดออกเสียงและสนทนาสั้นๆ
(For those with O-NET/A-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417101)
Basic English grammar; writing grammatical and Meaningful sentences; reading for
comprehension; pronunciation drill and practice of simple conversation
417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Listening-Speaking)
การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเน้นทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบเพื่อ ให้
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกฟังเพลง นิทาน ข่าว บทบรรยายสั้นๆ
Practice of English conversations in daily life emphasis on listening and speaking
skills for accurate and effective communication; practice of listening to songs, tales, news and
descriptions
417-102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Reading and Writing)
การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการจับใจความสำคัญ ขยายวงศ์ศัพท์ พัฒนาทัก ษะการเขียน
ประเภทต่าง ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ
Developing reading skills focusing on main ideas and vocaburary improvement;
developing grammatical and meaningful sentences and shot paragraph writhing skills

417-191

พัฒนาการอ่าน
2(2-0-4)
(Reading Development)
การสร้างนิสัยในการอ่าน ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุปความข้อเขียนชนิดต่างๆ
ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คำขึ้นไป (หมายเหตุ: ไม่เปิดให้นักศึกษาวิชาเอก-โทภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2-4)
Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide
range of texts; minimum reading level: 3,000 words
Note: not offered to 2nd through 4th year English majors and minors
417-193

บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Edutainment)
การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้
ความรู้และมีทัศนคติทีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
English skills learning through a variety of activities and other entertainment
media to enhance students’ knowledge as well as attitudes towards language learning
425-101

มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม
3(2-2-5)
(Man and Civilization Heritage)
มรดกทางอารยธรรม การส่งผ่านและการรับอิทธิพลในการดำรงชีวิต ความเป็นมนุษย์ การ
แสวงหาสันติสุขของมนุษยชาติในศาสนาสำคัญของโลก วิถีชีวิตที่พึงประสงค์ในโลกปัจจุบัน และการยอมรับ
ความหลากหลายของอารยธรรม
Civilization heritage transfer and its influence on human existence; humanity; search
for peacefulness of mankind through important world religions; desirable way of life in the
present world; acceptance of civilization diversity
426-104

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Man and Environment)
วิวัฒนาการของมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค การตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการ
เตรียมตัวรับมือต่อภัยพิบัติ
Human evolution, basic knowledge of natural resources and environment,
relationship between human and environment, belief, consumer behavior, environment
awareness, disaster, disaster preparedness and coping strategies

426-105

ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
2(2-0-4)
(Social Geography of ASEAN)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
General information about ASEAN countries, history and importance of ASEAN
community, ASEAN countries cooperation, i.e. political and security, economic, social and
cultural, impact of group forming including problem and barrier
427-103

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและ
การดำรงชีวิตในสังคม เน้นบริบทภาคใต้
Man as a social member; structure and evolution of social human, economic,
legislative, political, governmental and environmental systems; socio-culture change and
their impacts;adaptation and living in society culture; emphasis on southern context
427-104

อนาคตศึกษา
3(3-0-6)
(Future Studies)
พลวัต ผลกระทบ กระบวนทัศน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก เน้นการวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
จริยธรรมเพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่ของสังคมอย่างสันติและยั่งยืน
Dynamism and its impacts; futuristic paradigms in Thai and global societies,
emphasis on analysis of problems and trends in population, environment, energy, technology,
economy, politics, society, culture, and ethics for peaceful and sustainable society
428-101

วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้
3(3-0-6)
(Ways of Southern Border Community life)
ความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ์ ความขัดแย้ง การปรับตัว ทุนทางสังคม ภูมิ
ปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน ปัญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนา

Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation,social capital, local
wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, state policy alternatives
in development
437-101

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy of Life)
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของชีวิตเพื่อนำไปสู่คุณค่าทางสังคมโดย
นำวิธีการทางจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม
Basic concepts in philosophy;criteria for judging life and social values based on
ethical approaches
438-101

ศาสนวิถี
2(2-0-4)
(Religious Paths)
หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุก
ศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and
proper practice for peaceful coexistence of believers of different religions
724-101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
ธรรมชาติและองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ พลังงาน อาหาร สุขภาพ ยารักษาโรค สิ่งทอ ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และ
มลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทางเลือก
Nature and component of science; advances in science; science and technology
of energy, food, health, medicine, textile, household, electrical appliances; environment and
pollution; environmentalmanagement and alternative technology
724-103

วิทยาศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
(Science and Society)
แนวคิดและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เอกภพ ระบบสุริยะ โลก สสาร
และพลังงาน พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ปัญหา
ทางโภชนาการและสุขภาพการสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง การเกษตรและอุตสาหกรรม ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์

Concepts and development of science;scientific methods; universe, solar system,
earth,matter and energy; environment and pollution; relationship between man and other
living organisms; nutrition and health problem; breakthroughs in science and technology;
telecommunication; transportation; agriculture and industry; impacts of science and
technology on human society
746-101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
คณิตศาสตร์รอบตัว คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี การให้เหตุ ผ ลและ
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ สถิติในชีวิตประจำวัน
Methematics around us; mathematics and nature; mathematics and technology;
resoning logics; mathematics for problems solving and decision making; applications of
mathematics; statistics in daily life
748-101

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ การใช้โ ปรแกรม
สำเร็จรูป จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Introduction to computers, database and applications, information system
management, data communication and computer network, internet and applications, use of
software packages, ethics for computer users and network
761-105

วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
(Muslim Ways of Life)
หลั ก ศรั ท ธา หลั ก การปฏิ บ ั ต ิ หลั ก จริ ย ธรรม ลั ก ษณะสั ง คม ขนบธรรมเนี ย ม ศิ ล ปะและ
นันทนาการ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั้งส่วนตัวและสังคม
Muslims’ principle of faith, practices and ethics; social characteristics of Muslim:
customs, art and recreation; private and social ways of life

870-101

ความรูเ้ ท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Media Literacy and Utilization of Information)
ความสำคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่งและการ
เข้ า ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื ่ อและสารสนเทศ ความรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ อิ ท ธิ พ ลของข่ า วสารและสื ่ อที ่ ม ีต่อ
ชีวิตประจำวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาสารผ่านสื่อ สารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
Significances of information for life-long learning; nature and form of information;
resources and access; utilization of media and information; media literacy; influence of news
and media on daily life; society and cultural values and hidden meaning in message of mass
communication; ethical issues and copyright law
914-101

วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
(Thai Culture and Arts)
คุณค่าความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย
Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and
political influences on artistic works in particular periods
914-102

สุนทรียภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
(Aesthetics in Artistic Works)
องค์ประกอบ รูปแบบและเนื้อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกัน ความงามในงาน
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และสังคีตศิลป์
Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in visual
art, dance and music
914-103

ดนตรีกับสุนทรียภาพในชีวิต
2(2-0-4)
(Music and Aesthetics of Life)
ความหมาย องค์ประกอบ ขอบเขต ความงามและคุณค่าของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนทรียภาพทางดนตรีกับวิถีชีวิตมนุษย์
Meaning; composition; scope; beauty and value of music; the relationship
between the aesthetics of music and human life

993-101

สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
(Healthy Body and Mind)
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริม วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; personality development;
emotional quotient and aesthetics

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มวิชาบังคับคณะ)
196-102
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
รัฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ รัฐ การเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง
ระบบรัฐบาล สถาบันทางการเมือง กลุ่มอิทธิพล และ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
Political science as the social sciences; conceptualizations in political science,
concepts about state, politics, political ideology, governmental systems, political institutions,
influence groups, and other social movement
196-201

ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Political Science Study)
ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์ การเขียน การฟัง และการอ่าน
บทความทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรร
Technical term and definition used in Political Science; writing; listening
and strengthen reading in selected political science articles
196-202

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ที่มาและบ่อเกิดของกฎหมาย วิวัฒนาการของระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก
ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย ความหมาย ประเภทกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายของไทย
Origin of laws; evolution of world’s significant legal systems; history of
laws in Thailand; definitions, classification and enforcement of Thai law
196-203

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและพัฒนาการของการบริหารรัฐกิจ ปัจจัยที่มีผล ทั้งในด้าน
อุดมการณ์และนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การนำนโยบาย แผน และโครงการไปปฏิบัติ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการและการบริหารระบบราชการไทย
Concepts, theories, and development of public administration; factors
affecting administration and public policies; implementation of policies and plan and
project; personnel administration; public financial administration and management of Thai
bureaucracy

196-204

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Relations )
แนวคิดและแนวการศึกษาสำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นวิวัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่การเกิ ดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง ระบบ Concert of
Europe ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และหลังยุคสงคราม
เย็น
Major concepts and approaches in international relations, emphasis on
evolutions of international relations from the origin of modern state system until present;
Concert of Europe; international relations system during pre and post World War, Cold War
period, and post Cold War period
196-205

ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Theory and Philosophy)
ทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทางการเมืองสำนักคิดต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก
Western and Eastern political theories and philosophies in different
schools and contexts
196-206

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
วิวัฒนาการ การเมือง การปกครองไทย โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม
วาทกรรมและพลวัตรทางการเมืองในสังคมไทย
Evolution of Thai politics and government; power structure and
relationship in Thai societies; political discourses and dynamics in Thai society
196-207

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักทั่วไป แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคในด้านผลิตกรรม
บริโภคกรรม วิภาคกรรม และปริวรรตกรรม รวมทั้งการเงิน การธนาคาร การคลังโดยสังเขป รายได้ประชาชาติ
การออมและการลงทุนของรัฐและเอกชน พฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาเศรษฐกิจ
เน้นเศรษฐกิจของประเทศไทย
General principles, concepts and theories of macroeconomics and
microeconomics in relations to production, consumption, distribution, circulation; monetary,
banking, and financial matters; national income, saving and investment of both public and
private organizations; consumer behavior, problems, approaches to solution and economic
development, particularly, in Thailand

196-301

การเมืองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนภาคใต้
3(3-0-6)
(Politics and Conflicts Resolution in Southern Border Provinces of
Thailand)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ
เรียนรู้ประวัตศาสตร์ สังคมชายแดนใต้ และวิวัฒนาการการต่อสู้ทางการเมืองและนโยบายการแก้ไขปัญหาของ
รัฐบาลไทยต่อพื้นที่ชายแดนภาคใต้
Concepts, theories and principles of conflict resolution and peace
process, history, social and development of political movement and Thai government policies
to solve the problem in three southern border provinces of Thailand
196-302

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Political Science Research Methodology)
วิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
Methodology and techniques for qualitative and quantitative research in
political science
196-401

สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
6(0-36-0)
(Cooperative Education in Political Science)
การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในลักษณะพนักงานชั่วคราว
Full-time job training as a temporary employee in government sectors,
private sectors, or international organizations for a semester
196-412

เตรียมสหกิจศึกษา
3(3-0-6)
(Preparation of Cooperative Education)
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบ การที่
เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสัง คม
จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล
การศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
Student preparation on both theoretical skill for working in the private sector;
contact and selection of suitable workplace, preparation for job recruitment, resume writing
and job interview techniques, personality development and good social manner training,
professional ethics, basic competency for organization, data collection and analysis,
interpretation, discussion, and summary, report writing and presentation, involved workplace
regulations

กลุ่มวิชาแขนง
196-208
ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองไทย
3(3-0-6)
(Elite, Power Structure in Economy Society and Politics of Thailand)
แนวคิดเรื่องชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ และอำนาจทางการเมือง การวิเคราะห์
โครงสร้าง และพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมไทยและชายแดนใต้
Concept of elites, power structures, leaderships, and political power;
analyses of power structures and development of relationships of powers in Thailand and
Southern border provinces
196-209

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
(Constitution and Political Institutions)
หลักการ แนวคิด ที่มาของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ เปรี ย บเที ย บสถาบั น การเมื อ งตามบทบั ญ ญั ต ิ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
Basic concepts, origins of constitutional law; theories of sovereign power,
constitutionalism, comparative constitutions, constitutional political institutions; relationships
between political institutions and individual rights and liberty
196-210

รัฐและสังคม
3(3-0-6)
(State and Society)
แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Concepts and theories of state and society; analyses of state-society
relationships, emphasizing political, economic, socio-cultural dimensions
196-211

การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Politics and Government in Southeast Asia)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Historical contexts; political, governmental, socio-cultural and economic
structures of Southeast Asian countries

196-212

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Politics and Government)
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับ การกระจายอำนาจ และการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย กรณีศึกษาและงานวิจัย
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
Relationships between Thai Constitutions, decentralization and Thai
local governments; structure; authority and development of Thai local governments; case
studies and related research
196-213

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการของไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Bureaucratic Procedures)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการปฏิรูประบบ
การราชการของไทย ระเบียบปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล และด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปฏิบัติการภาคสนามในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ
General knowledge of public management, strategic management and
Thai bureaucratic reform; bureaucratic procedures concerning; budgetary procurement
processes; human resource management and public policy analysis and planning; field work
in public and other organizations
196-214

ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
(Public Organization Theories and Good Governance)
ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการในองค์การสาธารณะ
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
Theories and concepts of public organizations and good governance
196-215

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-6)
(Civil and Commercial Codes)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล บรรพ 5
ครอบครัว และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก
Civil and commercial codes pertaining to individual (Book I), family book
(V) and heritage book (VI)

196-216

ประมวลกฎหมายอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Code)
ประวัติความเป็นมา ลักษณะและสาระสำคัญของประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ
ความผิดและการบังคับใช้กฎหมายนี้
Historical evolution, characteristics and critical issues in the criminal
code; the nature of law offense and enforcement of criminal code
196-217

สิทธิมนุษยชนศึกษา
3(3-0-6)
(Human Rights Studies)
ปรัชญา แนวคิด คำนิยาม กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศในกรอบของสิทธิมนุษยชน
Philosophy; concept; definitions; international law, treaty and
international customary law of human rights
196-218

ประวัติศาสตร์การเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
3(3-0-6)
(Local Political History in Southern Border Provinces)
ภูมิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
Geo-politics; local political history in Southern border provinces

196-219

อิสลามกับการเมือง
3(3-0-6)
(Islam and Politics)
แบบแผนการดำเนินชีวิตในทัศนะอิสลามที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และ
โครงสร้างของสังคมมุสลิม แนวคิดว่าด้วยรัฐ การปกครอง บทบาทและคุณค่าของผู้ปกครอง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
Muslim ways of living and social structure based on Islamic principles;
concepts of state and government; role and value of rulers; relationship between state and
citizens; political participation
196-220

การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Politics)
ความสัมพันธ์และนโยบายระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศในเวทีการเมืองโลก บทบาทและอิทธิพลของชาติมหาอำนาจ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
บทบาทของตัวแสดงใหม่ๆ และบทบาทของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนานับแต่สงครามเย็นจนกระทั่งปัจจุบัน
Foreign relations and policies of world politics; cooperation and conflict
between states; roles and Influences of great powers, international organizations, Non state
actors, and less developing countries since cold war

196-221

องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Organizations)
พัฒนาการ หลักการ โครงสร้าง และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ ทางด้าน
การเมืองการทหาร เศรษฐกิจ และสังคม องค์การระหว่างประเทศในฐานะตัวแสดงสำคัญ และในฐานะ
เครื่องมือของรัฐ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและ
ส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Development, principles, structure and roles of international organizations
in the areas of military, economy and society; international organizations as main actor and
as state instrument; its role in international conflict resolution, peace process and
international cooperation
196-222

อาเซียนในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(ASEAN in International Politics)
การเมืองและนโยบายต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือ วิสัยทัศน์
บทบาทของอาเซียนในการเมืองโลก
Foreign policy and politics among ASEAN countries; cooperation; vision;
the roles of ASEAN in world politics
196-223

เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomies)
วิวัฒนาการของแนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักต่างๆ ทฤษฎีการกำหนดอุปสงค์
รวมและอุ ป ทานรวม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตลาดผลผลิ ต ตลาดเงิ น ตลาดทุ น ตลาดแรงงานและภาค
ต่างประเทศที่มีผลต่อรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การ
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การคลัง กับการเจริญเติบโต และความมีเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ
Evolution of macroeconomic concepts; theories of demand and supply;
relationship between product market, capital market, labour market and international sector
influence on national income, employment, growth and economic stability; economic activity
control, financial and monetary policies and growth and stability of economic system
196-224

รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(State, Civil Society and Public Policy)
แนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย บทบาท
ของตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแสดงภาครัฐกับตัวแสดงอื่นๆ ความหมายของประชาสังคม ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ และแนวโน้ม
ของนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน

Basic concepts of studying public policy; public policy process; roles of
actors involved in public policy process; state and non-state actor relationships and its
impact on public policy; definition of civil society; state theories and trends of public policy
at present
196-303

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน
Concepts of administrative law, public services; arrangements of
bureaucratic organizations and procedures; relationships between state agencies and the
people

196-304

การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Politics)
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบและ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและการปกครองในโลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and approaches in comparative politics; political
and governmental phenomena in contemporary world

196-305

การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
(People’s Political Movements)
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากขบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ
Concepts, theories and development of movements in people sectors;
political changes as a consequence of different kinds of people’s movements
196-306

การวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
3(1-4-4)
(Research on Politics and Government)
วิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยใช้แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ภายใต้การ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research on politics and government by using a political approach
under the supervisor

196-307

เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
(Political Economy)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และการเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองไทย
Relationships between economic and political system; concepts,
theories, approaches in political economy; Thailand’s political and economic development
196-308

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน
และที่บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Principles of law of evidence including its general aspects and those
defined on civil and criminal procedural codes
196-309

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Principles of criminal procedure law paralleled with the criminal code

196-310

การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Diplomacy and International Negotiation)
แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตร์ด้านการทูต กระบวนการการเจรจาต่อรองระหว่าง
ประเทศ และทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลว โดยยก
กรณีศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
Concepts, theories and strategies of diplomacy, international negotiation
process and conflict resolution, analysis of success and failure factors on case studies of
international negotiation
196-311

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Local Government)
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบและ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในโลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and approaches in Comparative Local Government;
political and Local governmental phenomena in contemporary world

196-312

การเมืองกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Politics of Development)
ทฤษฎีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและ
กระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในบางประเทศ
Contending theories of development and their applications through the
roles of the states and political processes; case studies of development in some countries
196-313

การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
(Politics and Government in the Middle East)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง และพลังเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบัน
Historical context; political and governmental structures and driving
force of political movements in the Middle East countries
196-314

การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง
3(3-0-6)
(Politics and Government of Central Asia Countries)
วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และพฤติกรรม
ทางการเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียกลาง
Evolution of political concepts, political institutions and political
behaviors of Central Asia countries
196-315

การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้
3(3-0-6)
(Politics and Government of South Asia Countries)
วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และพฤติกรรม
ทางการเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียใต้
Evolution of political concepts, political institutions and political
behaviors of South Asia Countries

196-316

การเมืองในยุโรป
3(3-0-6)
(European Politics)
พัฒนาการประชาธิปไตยในยุโรป การเมืองในระบบเหนือชาติ วิวัฒนาการของระบบ
เหนือชาติในยุโรป องค์กรที่สำคัญของสหภาพยุโรป กฎหมายของสหภาพยุโรป กลุ่มการเมือง ลักษณะทาง
สังคมจิตวิทยาของกลุ่มประเทศยุโรป
Progress of democracy in Europe; supra-national politics; progress of
supra-national system in Europe; various important organization in European Union; European
Union law; political groups; socio-psychology in Europe
196-317

การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
(Politics and Political Communication)
การสื่อสารระหว่างตัวแสดง และองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน บทบาทของการ
สื่อสารและสื่อมวลชนในทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง กระบวนการนโยบายและการ
พัฒนา การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การสำรวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการ
สื่อสารทางการเมือง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง
การสื่อสารและสื่อมวลชน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับการเมือง
Communication among political actors and institutions, and the public;
roles of communication and media in politics; election and political campaign, development
and public policy process, public opinion; exploration of types, organizations, structure, and
process of political communication; relationship of political communication and democracy;
interaction among political discourse, communication and mass media; analysis of important
problems and issues in communication and politics
196-318

ความมั่นคงของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Security)
แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ และความเชื่อมโยงของประเด็นปัญหา ใน
บริบทการเมืองระดับโลก และในระดับท้องถิ่น
Concepts and arguments about human security; change process and its
impacts; issues of human rights, human security and their relations to international and local
contexts

196-319

จิตวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Psychology)
แนวคิดและแนววิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของ
ปัจเจกบุคคล กลุ่มคนในมิติต่างๆ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการแสดงออก
ทางการเมืองของปัจเจกบุคคล
Concepts and analytical approaches of the individual and groups political
behaviors, interaction and manifestation in different dimensions; influences of political
systems, economy, society to the individual’s cognitive processes and political expression
196-320

นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
(Chinese Foreign Policy)
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศจีน
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียและประเทศมหาอำนาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศจีนต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงต่อเอเชียปัจจุบัน
Internal and external factors shaping foreign policy of China ; China’s
relations with other countries in Asia and major powers; impact of foreign policy of China on
current economic and security in Asia
196-321

ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Geopolitics)
แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจ ประชากร
การเมือง และนโยบายต่างประเทศของรัฐ
Ideas and theories of geopolitics; influence of geopolitics on economy,
demography, politics and foreign policy of a state
196-322

ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Democratic Regime in Globalization)
แนวคิด ทฤษฎี ประชาธิปไตย รัฐและการเมืองการปกครองตามอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของรัฐต่อประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
Democratic concepts and theories; state and politics, ideologically
democratic governments, state’s accountability to democracy, rights, duties, and liberty of
people in democratic government

196-323

การเมืองเรื่องชาติพันธุ์
3(3-0-6)
(Politics of Ethnicity)
ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองของรัฐและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ การแข่งขันทางอัตลักษณ์
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มชาตพันธุ์ นโยบายการเมืองของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
Relation between politics and ethnic identity; competition of identity in and
between ethnic groups; affection of politic policy on identity groups
196-324

การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3(1-4-4)
(Research on Problems of Local Government in Southern Border
Provinces)
วิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการกระจาย
อำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
Research on local government in southern border provinces regarding
decentralization, participation of citizens and development under the supervisor
196-325

การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประชาชาติมุสลิม
3(3-0-6)
(International Politics in Muslim Nations)
แนวคิด ปรัชญาการเมืองระหว่างประเทศของประชาชาติมุสลิม ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งภายในกลุ่มประชาชาติมุสลิม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติมุสลิมกับกลุ่มประชากรที่มิใช่มุสลิม
Concepts and philosophies of international politics in Muslim nations;
cooperations and conflicts in Muslim nations; interaction between Muslim and non-Muslim
nations
196-326

ทฤษฎีการกระจายอำนาจและการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
(Decentralization Theory and Comparative Local Government)
ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ
รูปแบบการ(ส่วน)ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศต่างๆ
Philosophy, theories, and concepts of decentralization and local
government; models of local government in various countries
196-327

นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Natural Resource Management and Environmental Policy)
แนวคิด งานวิจัยและตัวแบบนโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ต่างๆ กระบวนการกำหนดนโยบายและพัฒนาการนโยบายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนโยบาย
ต่อสังคม และแนวโน้มพัฒนาการนโยบายดังกล่าวในประเทศไทย
Concepts, models and research in natural resource management and

environment policies in different countries; process of policy making and development of
natural resource and environment policies; social impact of policies; policy development
trends in Thailand
196-328

นโยบายและการบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Policy and Management of Public Finance and Budgeting)
ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและนโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ การ
จัดการด้านภาษีอากรและหนี้สาธารณะของประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ ความสำคัญและ
บทบาทของงบประมาณ กระบวนการ วงจรและระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลังและงบประมาณและ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสัง คมที่ม ีผ ลต่ อการบริ หารการคลัง และงบประมาณของ
ประเทศ
Theories of public finance, financial system and policies; management
of revenue, tax, public debts, expenditure and budgeting; significance, role, budgeting process,
system and cycle; financial and budgeting problems; impacts of social and political
environment on financial and budgeting management
196-329

กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Law)
ประวัติ แหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและ
หน้าที่ของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต การส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญา ข้อตกลง การ
อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาท กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการก่อการร้าย
Historical background and sources of international law; state and
government recognition; rights and obligation of state territories; borders, diplomatic
privilege; extradition; treaty; agreement; arbitration and adjudicationof disputes;
international humanitarian law and law against terrorism
196-330

การวิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศ
3(1-4-4)
(Research on Borderland and International Affairs)
วิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการชายแดน และปัญหาพรมแดน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ
Research on borderland and international affairs; border management
and problems under the supervisor

196-331

นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
(Thai Foreign Policy)
พื้นฐานนโยบายต่างประเทศของไทย ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของโลก
ทัศน์ของผู้นำไทย นโยบายของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ และภูมิภาค กระบวนการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทย
Basic of Thai foreign policy; continuity and change in Thai leader’s
perspective; Thai foreign policy towards major countries and regions; process of Thai foreign
policy
196-332

แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Theory of International Relations)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งคลาสสิคและร่วมสมัย
Classic and contemporary concepts of theory of international relations

196-333

ประวัติศาสตร์การทูต
3(3-0-6)
(Diplomatic History)
ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออกและโลกมุสลิม
นับตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ.1815 จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณ์และการตกลง
ทางการทูตครั้งสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
History of international relations in Western, Eastern and Muslim worlds
since the Vienna Convention in 1815 up to the World War II; impacts of major events and
diplomatic agreements on international relations systems
196-334

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Political Economy)
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้ทั้งในระดับ
โลก และภูมิภาค รวมถึงผลกระทบของเศรษฐกิจในกระแสการเมืองโลก
Concepts and theory of international political economy; the flows of
production, distribution, and consumption across national borders; roles of government and
international financial institutions that affect the world economy

196-335

ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
(Thai Relations with Neighbouring Countries)
ความสัมพันธ์ แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity and change of Thai
relations with neighbouring countries
196-336

จีนในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(China in the Modern World)
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของจีนที่ส่งผลต่อการเมืองในปัจจุบัน บทบาทจีนใน
การเมืองระหว่างประเทศในโลกสมัย ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างจี นกั บภู มิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉี ย งใต้
ตะวันออกกลาง และยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
Impact of Chinese political history on current politics; Chinese role in
international politics; Chinese’s relationships with Southeast Asian, Middle East and European
regions; Chinese’s relationships with Thai
196-337

ตุรกีในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Turkey in the Modern World)
พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ก่อนสมัยเติร์ก จนถึง
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ศาสนาและการเมือง ตุรกีในการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป ตุรกีในประวัติศาสตร์ไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตุรกีกับไทย
Historical background since the early history of the Turks until modern
history; religion and politics; Turkey in international politics; Turkey’s relationships with
Southeast Asian, Middle East and European regions; Turkey in Thai history; Turkey’s
relationships with Thai
196-338

นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
3(3-0-6)
(Foreign Policies of Major Powers)
ปัจจัยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ ผลกระทบต่อการเมือง
ระหว่างประเทศในบริบทของปัจจัยภายในและภายนอก
Factors determining foreign policies of major powers; impact on
international politics (internal and external factors)

196-339

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชีย
3(3-0-6)
(U.S. Foreign Policies towards Asia)
องค์ประกอบพื้นฐาน คุณลักษณะเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อภูมิภาคเอเชีย บทบาทและผลกระทบของ
นโยบาย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
Roles and significance of the Asian region in world politics from the U.S.
perspective; American foreign policies of and relations with Asia; impacts of its policies after
World War II; contemporary issues
196-340

นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน
3(3-0-6)
(Borders Policy and Administration)
แนวคิดและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การสร้างตัวตน อัตลักษณ์ท้องถิ่นและ
พื้นที่สาธารณะในสังคมทับซ้อนทางวัฒนธรรม ปัญหาพื้นที่ชายแดนของไทย
Concepts and administrative organization of borders; local identity and
public areas in multicultural society; border problems in Thailand
196-341

แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Concepts of Terrorism in International Relations)
แนวคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
และระบบระหว่างประเทศ
Concepts of terrorism from the past until present and their impacts on
international system and circumstance
196-342

แนวคิดและทฤษฎีสันติภาพและความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Principles of Peace and Conflict)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษาความขัดแย้ง และความรุนแรง มิติต่างๆ ของความ
ขัดแย้ง กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์สันติวิธี เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี แนวทาง/วิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน
Thoughts and theories of peace studies and violence and various
aspects of conflict, approaches of analyzing causes and conditions of conflict, peace strategies
and tools for the analysis and resolution by peace approach and non-violence means for
sustainable peace

196-343

พิธีการทางการทูต
3(3-0-6)
(Diplomatic Protocol)
หลักปฏิบัติ มารยาททางการทูต ความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
รูปแบบ งานพิธีการ รัฐพิธี เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน ลำดับอาวุโส
Protocol and etiquette of diplomacy; respect and understanding of
different cultures; state protocol and diplomatic procedures; diplomatic status and privilege;
diplomatic espousal; diplomatic rank
196-344

การปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ
3(1-4-4)
(Research on Public Policy Studies)
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหรือการบริหารรัฐกิจ ภายใต้การ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research on analysis of public policies or public administration under
the supervisor
196-345

การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Analysis and Assessment of Public Policy)
วิเคราะห์และวิจัยนโยบายสาธารณะและผลกระทบ เน้นการออกแบบการวิจัยและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การศึกษากลุ่ม กรณีศึกษา การออกแบบวิจัยสำรวจละการวิจัยเชิง
คุณภาพด้านนโยบาย การแปลผลและตีความข้อมูลด้วยความรู้ทางสังคมศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงประเด็น
นโยบายให้เป็นประเด็นวิจัย
Analytical research of public policies and their impact assessment;
emphasis on research design and data collection; qualitative research ; group study; case
study; survey design; qualitative research on politics; data interpretation based on social
science; developing several topics from policy issues
196-346

นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Public Human Resource Planning and Policy Making)
ปรัชญา แนวคิด หลักการ การวางแผนและนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการและเทคนิค การกำหนดงานและตำแหน่ง ปัญหาด้านการบริหาร ผลกระทบปัจจัยแวดล้อม
Philosophy, concepts, and principles of planning and policy making
concerning human resource management; processes and techniques; assignment of jobs and
positions; management problems and impacts

196-347

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Public Administration)
แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ปัจจัยแวดล้อม
และผลกระทบ บทบาททั้งภาครัฐและเอกชน ปัญหา เน้นศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
Concepts and theories of development and comparative public
administration: influential factors, impact and roles of both government and private sectors
and problems; comparative study of development administration in Thailand and those in
foreign countries
196-348

ตัวแบบนโยบายสาธารณะในรัฐและสังคมมุสลิม
3(3-0-6)
(Public Policy Models in Muslim States)
แนวคิดเรื่องรัฐและสังคมอิสลาม พื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการกำหนด
และดำเนินนโยบาย กระบวนการทางสถาบันและมาตรการทางสังคมของอิสลาม กรณีศึกษาเปรียบเทียบตัว
แบบ ลักษณะพิเศษ ข้อดีและข้อด้อย เปรียบเทียบประเด็นเหล่านี้ในประเทศมุสลิมกับประเทศที่มิใช่มุสลิม
กรณีศึกษานโยบายรัฐและกฎหมายอิสลาม
Concepts of Islamic state and society; morals and ethics in policy
making; Islamic institutional process and social measures; comparative case study of models,
traits, strengths and weaknesses found in Muslim countries and non-Muslim countries; case
study of public policies and Islamic law
196-349

นโยบายและการบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
(Labour Policy and Administration)
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกำลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาพและปัญหา หลักการและแนวทางกำหนดนโยบายด้านแรงงาน บทบาทของนโยบายรัฐบาลใน
ด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การจัดหา
งานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้หลักประกันสังคมและบทบาทของศาลแรงงาน เน้นปัญหานโยบาย
แรงงานในประเทศไทย
Relationship between population and labor force; role of labor in
economic development;labour conditions and problems; principles and approaches to labor
policy making; state policy in labor administration: minimum wage, labor protection;
laureations, recruitment and skill development; social insurance; problems of labor policy in
Thailand

196-350

นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้
3(3-0-6)
(Economic Policy in the South)
นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาคใต้เช่นข้าว ยางพารา ประมง ปาล์มการค้าชายแดน
และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ IMT-GT เป็นต้น
Economic policies in the South regarding rice, rubber; palm, fishery and
border trading; structure of IMT-GT special economic zone
196-351

นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม
3(3-0-6)
(Economic Policy in Islam)
แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจตามหลักอิสลาม กระบวนการในการ
กำหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม การศึกษากรณีการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม การเปรียบเทียบ
นโยบายเศรษฐกิจอิสลามในประเทศมุสลิม และแนวทางในการนำหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามมาใช้ในประเทศ
ไทย
Basic concepts, process and case study of Islamic economic policy
making; comparison of economic policies in Muslim countries; approach for application of
Islamic economics in Thailand
196-352
นโยบายสาธารณะในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)
(Public Policy in North America)
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สวัสดิการและเศรษฐกิจของประเทศใน
อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ประกันสังคม การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Public policies on social welfare and economic development in North
America, particularly social welfare and social insurance policies; international trade and
economy
196-402

196-403

สัมมนาปัญหาการเมืองไทย
3(3-0-6)
(Seminar on Thai Political Problems)
สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองไทย ด้วยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
Seminars on Thai political issues by applying political theories

การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Managing in a Multicultural Society)
ปัญหาการจัดการในสังคมยุคใหม่ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ปัญหาการสื่อสาร
ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและข้าราชการต่อชุมชนที่หลากหลายวัฒนธรรม แนวคิดในการนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ที่มี ลักษณะพิเศษทางชาติพันธุ์ ศาสนาและประเพณี กรอบความคิดในการเข้าใจปฏิสั มพันธ์
ระหว่างหรือข้ามวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อกระบวนการสื่อสารในการเมืองและการบริหาร นโยบาย

ในการแก้ปัญหา เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายสมานฉันท์ นโยบายทวิภาษา การให้สิทธิพิเศษต่อคนกลุ่ม
น้อย และสวัสดิการสังคม
Management and communication problems in modern society with
cultural diversity; policy implementation in areas with unique ethnics, religion, and tradition;
conceptual framework for understanding intercultural or cross-cultural interaction; cultural
impacts on political and administrative communication; problem-solving policies such as
educational policy, reconciliation policy, bilingual policy, social welfare and privilege policy
for minority
196-404

การศึกษาในหัวข้อพิเศษ
(Study on Selected Issues)
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ
Study on interesting issues in political science

3(3-0-6)

196-405

เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
(Information Technology and Geographic Information System in
Public Policies)
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและการนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ
Information technology development; database system; application for
policy analysis and administration of both public and private organizations; the use of
Geographic Information in public policy
196-406
3(3-0-6)

สัมมนาประเด็นการปกครองท้องถิ่น และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Seminar on Issues of Local Government and Cultures in Southern Border
Provinces)
สัมมนาประเด็นและปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
Seminars on political, economic, social, and cultural issues in southern
border provinces of Thailand

196-407

ความสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม
3(3-0-6)
(Thai Relations with Muslim Countries)
ความสัมพันธ์ แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
ของไทยต่อประเทศมุสลิม
Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity and change of Thai
relations with Muslim countries
196-408

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
3(3-0-6)
(National Security Policy on Southern Border Provinces)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ตัวแบบและองค์ประกอบ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ วิวัฒนาการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติกับปัญหาชายแดนภาคใต้ ปัญหา
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับภาคใต้ ของไทย
Concepts and theories of national security problems; factors and
patterns; evolution of national security policies concerning problems in Southern border
provinces; problems of national security policies in the South of Thailand
196-409

สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar on the Issues of International Politics)
สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศในด้านความขัดแย้ง และความร่วมมือ
Seminars on international political issues regarding conflict and

Cooperation
196-410

สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Seminar on Public Policy Problems)
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การกระจายอำนาจการปกครองและความมั่นคง
Seminars on public policy issues regarding society, culture, economy,
sustainable resource management, security, and decentralization

196-411

การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Planning, Management and Evaluation)
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การวิเคราะห์ จัด
องค์การ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและ
ติดตามผล แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผล และการป้อนกลับของข้อมูล หลักการ วิธีการ และ
กระบวนการประเมินผลโครงการ

Concepts of project planning and its management cycle: project analysis,
organizing, delegating authority, planning, operation and follow-up, evaluation and feedback;
project assessment: concepts, methods and system
กลุ่มวิชาโท
196-353

สันติภาพและการศึกษาความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Peace and Conflict Studies)
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งของนักปรัชญาสำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งตะวันตกและตะวันออก ศึกษากรณีตัวอย่างของการสร้างสันติภาพ
Peace and violence concepts from Eastern and Western philosophers; case
studies of outbreak of peace-keeping operation

