คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะรัฐศำสตร์
196-101
3(3-0-6)
ชีวิตการเมืองและความเป็ นพลเมือง
(Political Life and Citizenship)
ควำมเป็นพลเมืองกับกำรดำเนินชีวิตในระบบกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม กำรบริหำรจัดกำรชีวิต
Citizenship and ways of life in political economic and
social system; life management
196-102
3(3-0-6)
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
รัฐศำสตร์ในฐำนะสังคมศำสตร์ แนวคิดทำงรัฐศำสตร์
รัฐ กำรเมือง อุดมกำรณ์ท ำงกำรเมือง ระบบรัฐบำล สถำบันทำง
กำรเมือง กลุ่มอิทธิพล และ ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม
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
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษารัฐศาสตร์
(English for Political Science Study)
ศัพท์และส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในสำขำรัฐศำสตร์
กำรเขียน กำรฟัง และกำรอ่ำนบทควำม ทำงรัฐศำสตร์ที่คัดสรร
Technical term and definition use in Political Science;
writing; listening and strengthen reading in selected political
science articles
196-202
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)
ที่ ม ำและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมำย วิ วั ฒ นำกำรของระบบ
กฎหมำยที่สำคัญของโลกประวัติศำสตร์ กฎหมำยไทย ควำมหมำย
ประเภทกฎหมำย และกำรบังคับใช้กฎหมำยของไทย
Origin of laws; evolution of world’s significant legal
systems; history of laws in Thailand; definitions, classification
and enforcement of Thai law

196-203
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
(Introduction to Public Administration)
แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและพัฒนำกำรของกำรบริหำร
รัฐกิจ ปัจจัยที่มีผล ทั้งในด้ำนอุดมกำรณ์และนโยบำยด้ำนกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคม กำรนำนโยบำย แผน และโครงกำรไปปฏิบัติ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนคลังสำธำรณะ กำรจัดกำร
และกำรบริหำรระบบรำชกำรไทย
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
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Introduction to International Relations)
แนวคิ ด และแนวกำรศึ ก ษำส ำคั ญ ด้ ำ นควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงประเทศ เน้ น วิวัฒนำกำรควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงประเทศ
ตั้งแต่ก ำรเกิด ระบบรั ฐสมั ยใหม่จ นถึ งปัจ จุบั น รวมไปถึ งระบบ
Concert of Europe ระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศก่อนและ
หลังสงครำมโลก ยุคสงครำมเย็น และหลังยุคสงครำมเย็น
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
3(3-0-6)
ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
(Political Theory and Philosophy)
ทฤษฎี แ ละปรั ช ญำของนั ก คิ ด ทำงกำรเมื อ งส ำนั ก คิ ด
ต่ำงๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก
Western and Eastern political theories and philosophies
in different schools and contexts
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196-206
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
วิวัฒนำกำร กำรเมือง กำรปกครองไทย โครงสร้ำงและ
ควำมสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ ำนำจในสั ง คม วำทกรรมและพลวั ต รทำง
กำรเมืองในสังคมไทย
Evolution of Thai politics and government; power
structure and relationship in Thai societies; political discourses
and dynamics in Thai society
196-207
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
หลักทั่วไป แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค และ
จุลภำคในด้ำนผลิตกรรม บริโภคกรรม วิภำคกรรม และปริวรรต
กรรม รวมทั้ งกำรเงิ น กำรธนำคำร กำรคลั งโดยสัง เขป รำยได้
ประชำชำติ กำรออมและกำรลงทุนของรัฐและเอกชน พฤติกรรม
ผู้บ ริ โ ภค ปั ญ หำ แนวทำงแก้ ไ ข และกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ เน้ น
เศรษฐกิจของประเทศไทย
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
196-208
3(3-0-6)
ชนชั้นนา โครงสร้ างอานาจทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองไทย
(Elite, Power Structure in Economy Society and Politics of
Thailand)
แนวคิ ด เรื่ อ งชนชั้ น น ำ โครงสร้ ำ งอ ำนำจ ผู้ น ำ และ
อำนำจทำงกำรเมือง กำรวิเครำะห์ โครงสร้ำง และ พัฒนำกำรของ
ควำมสัมพันธ์ทำงอำนำจในสังคมไทยและชำยแดนใต้
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
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitution and Political Institutions)
หลักกำร แนวคิด ที่มำของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
อ ำนำจอธิ ป ไตย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม กฎหมำย
รั ฐ ธรรมนู ญ เปรี ย บเที ย บสถำบั น กำรเมื อ งตำมบทบั ญ ญั ติ ข อง

รัฐธรรมนูญ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันกำรเมืองกับสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคลตำมรัฐธรรมนูญ
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
3(3-0-6)
รัฐและสังคม
(State and Society)
แนวควำมคิ ด และทฤษฎี ว่ ำ ด้ ว ยรั ฐ และสั ง คม กำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์และพัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและ
สังคมในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Concepts and theories of state and society; analyses of
state-society relationships, emphasizing political, economic,
socio-cultural dimensions
196-211
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Government in Southeast Asia)
ภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์ โครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำร
ปกครอง สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ ของประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
Historical contexts; political, governmental, sociocultural and economic structures of Southeast Asian countries
196-212
3(3-0-6)
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
(Thai Local Politics and Government)
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งกฎหมำยรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ กำร
กระจำยอ ำนำจ และกำรปกครองท้ อ งถิ่ น ของไทย โครงสร้ ำ ง
อำนำจหน้ำที่ และพัฒนำกำรกำรปกครองท้องถิ่นไทย กรณีศึกษำ
และงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
Relationships between Thai Constitutions,
decentralization and Thai local governments; structure; authority
and development of Thai local governments; case studies and
related research
196-213
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการของไทย
(Introduction to Thai Bureaucratic Procedures)
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดกำรสำธำรณะ กำรวำงแผน
กลยุทธ์ และกำรปฏิรูประบบกำรรำชกำรของไทย ระเบียบปฏิบัติ
รำชกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
วิเ ครำะห์ น โยบำยและแผน ปฏิบั ติ ก ำรภำคสนำมในหน่ว ยงำน
รำชกำรและหน่วยงำนอื่นๆ

- 297 -

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
3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล
(Public Organization Theories and Good Governance)
ทฤษฎีและแนวควำมคิดต่ำ งๆ ที่เกี่ยวกับ องค์กำรและ
กำรจัดกำรในองค์กำรสำธำรณะ หลักธรรมำภิบำลในกำรจัดกำร
Theories and concepts of public organizations and
good governance
196-215
3(3-0-6)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Civil and Commercial Codes)
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เบื้องต้นในส่วนของ
บรรพ 1 ว่ ำ ด้ว ยบุค คล บรรพ 5 ครอบครั ว และบรรพ 6 ว่ ำด้ ว ย
มรดก
Civil and commercial codes pertaining to individual
(Book I), family book (V) and heritage book (VI)
196-216
3(3-0-6)
ประมวลกฎหมายอาญา
(Criminal Code)
ประวั ติ ค วำมเป็ น มำ ลั ก ษณะและสำระส ำคั ญ ของ
ประมวลกฎหมำยอำญำ ลั ก ษณะควำมผิ ด และกำรบั ง คั บ ใช้
กฎหมำยนี้
Historical evolution, characteristics and critical issues
in the criminal code; the nature of law offense and enforcement of
criminal code
196-217
3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนศึกษา
(Human Rights Studies)
ปรั ช ญำ แนวคิ ด ค ำนิ ย ำม กฎหมำยระหว่ ำ งประเทศ
สนธิสัญญำ และจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศในกรอบของสิทธิ
มนุษยชน
Philosophy; concept; definitions; international law,
treaty and international customary law of human rights
196-218
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Local Political History in Southern Border Provinces)

ภูมิ รัฐ ศำสตร์ ประวั ติศ ำสตร์ กำรเมือ งท้ อ งถิ่น จัง หวั ด
ชำยแดนภำคใต้
Geo-politics; local political history in Southern border
provinces
196-219
3(3-0-6)
อิสลามกับการเมือง
(Islam and Politics)
แบบแผนกำรดำเนินชีวิตในทัศนะอิสลำมที่มีอิทธิพลต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ และโครงสร้ำงของสังคมมุสลิม แนวคิดว่ำด้วยรัฐ
กำรปกครอง บทบำทและคุ ณ ค่ ำ ของผู้ ป กค รอง รู ป แบบ
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งรั ฐ และพลเมื อ ง กำรมี ส่ ว นร่ ว มในทำง
กำรเมือง
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
3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศ
(International Politics)
ควำมสั ม พั น ธ์ แ ละนโยบำยระหว่ ำ งประเทศ ควำม
ร่ ว มมื อ และควำมขั ด แย้ ง ระหว่ ำ งประเทศในเวที ก ำรเมื อ งโลก
บทบำทและอิ ท ธิ พ ลของชำติ ม หำอ ำนำจ บทบำทขององค์ ก ำร
ระหว่ำงประเทศ บทบำทของตัวแสดงใหม่ๆ และบทบำทของกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนำนับแต่สงครำมเย็นจนกระทั่งปัจจุบัน
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
3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศ
(International Organizations)
พั ฒ นำกำร หลั ก กำร โครงสร้ ำ ง และบทบำทของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ ทำงด้ำนกำรเมืองกำรทหำร เศรษฐกิจ
และสังคม องค์กำรระหว่ำงประเทศในฐำนะตัวแสดงสำคัญ และ
ในฐำนะเครื่องมือของรัฐ บทบำทขององค์กำรระหว่ำงประเทศใน
กำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง ระหว่ ำ งประเทศและส่ ง เสริ ม
สันติภำพและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
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
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196-222
3(3-0-6)
อาเซียนในการเมืองโลก
(ASEAN in International Politics)
กำรเมื อ งและนโยบำยต่ ำ งประเทศในกลุ่ ม ประเทศ
อำเซียน ควำมร่วมมือ วิสัยทัศน์ บทบำทของอำเซียนในกำรเมือง
โลก
Foreign policy and politics among ASEAN countries;
cooperation; vision; the roles of ASEAN in world politics

แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก กำรกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำม
ขัดแย้ง และกระบวนกำรสัน ติภำพ เรียนรู้ป ระวัตศำสตร์ สังคม
ชำยแดนใต้ และวิวัฒนำกำรกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองและนโยบำยกำร
แก้ไขปัญหำของรัฐบำลไทยต่อพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
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

196-223
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomies)
วิวัฒนำกำรของแนวคิดเศรษฐศำสตร์มหภำคสำนักต่ำงๆ
ทฤษฎี กำรก ำหนดอุ ป สงค์ รวมและอุ ป ทำนรวม ควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงตลำดผลผลิต ตลำดเงิน ตลำดทุน ตลำดแรงงำนและภำค
ต่ ำ งประเทศที่ มี ผ ลต่ อ รำยได้ ป ระชำชำติ กำรจ้ ำ งงำน กำร
เจริญเติบโตและเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ กำรควบคุมกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ นโยบำยกำรเงิน กำรคลัง กับกำรเจริญเติบโต และควำม
มีเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจ
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

196-302
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Political Science Research Methodology)
วิ ธี ก ำรและเทคนิ ค ในกำรวิ จั ย ทำงรั ฐ ศำสตร์ ใ นเชิ ง
คุณภำพและปริมำณ
Methodology and techniques for qualitative and
quantitative research in political science

196-224
3(3-0-6)
รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ
(State, Civil Society and Public Policy)
แนวคิ ด พื้ น ฐำนของกำรศึ ก ษำนโยบำยสำธำรณะ
กระบวนกำรของนโยบำย บทบำทของตัวแสดงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบำยสำธำรณะ ผลกระทบต่อนโยบำยสำธำรณะที่เกิดจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแสดงภำครัฐกับตัวแสดงอื่นๆ ควำมหมำย
ของประชำสัง คม ทฤษฎีต่ ำงๆ ที่เ กี่ย วกั บ รั ฐ และแนวโน้ มของ
นโยบำยสำธำรณะในปัจจุบัน
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
196-301
3(3-0-6)
การเมืองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนภาคใต้
(Politics and Conflicts Resolution in Southern Border
Provinces of Thailand)

196-303
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
แนวควำมคิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมำยปกครอง บริ ก ำร
สำธำรณะ กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่น ดิน ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และรัฐกับประชำชน
Concepts of administrative law, public services;
arrangements of bureaucratic organizations and procedures;
relationships between state agencies and the people
196-304
3(3-0-6)
การเมืองเปรียบเทียบ
(Comparative Politics)
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี ต่ ำ งๆ ในกำรศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ
กำรเมื อ งเปรี ย บเที ย บและปรำกฏกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งและกำร
ปกครองในโลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and approaches in comparative
politics; political and governmental phenomena in contemporary
world
196-305
3(3-0-6)
การเมืองภาคประชาชน
(People’s Political Movements)
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละพั ฒ นำกำรของขบวนกำรภำค
ประชำชนและขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองที่เกิดจำกขบวนกำรทำงสังคมในรูปแบบต่ำงๆ
Concepts, theories and development of movements in
people sectors; political changes as a consequence of different
kinds of people’s movements
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196-306
3(1-4-4)
การวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
(Research on Politics and Government)
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กำรเมื อ งกำรปกครองโดยใช้ แ นวทำง
กำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์ภำยใต้กำรแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
Research on politics and government by using a
political approach under the supervisor
196-307
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมือง
(Political Economy)
ควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจ และกำรเมือง แนวคิด
ทฤษฎี และกำรวิเครำะห์ท ำงเศรษฐศำสตร์กำรเมือ ง พัฒนำกำร
เศรษฐกิจกำรเมืองไทย
Relationships between economic and political system;
concepts, theories, approaches in political economy; Thailand’s
political and economic development
196-308
3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
หลักกฎหมำยว่ำด้วยพยำนหลักฐำน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป
ของกฎหมำยลักษณะพยำนและที่บัญญัติตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
Principles of law of evidence including its general
aspects and those defined on civil and criminal procedural codes
196-309
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Law of Criminal Procedure)
หลั ก กฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
Principles of criminal procedure law paralleled with
the criminal code
196-310
3(3-0-6)
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
(Diplomacy and International Negotiation)
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ด้ ำ น ก ำ ร ทู ต
กระบวนกำรกำรเจรจำต่ อ รองระหว่ำ งประเทศ และทัก ษะกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ ง วิเ ครำะห์ปัจจั ยควำมส ำเร็จและควำม
ล้มเหลว โดยยกกรณีศึกษำกำรเจรจำระหว่ำงประเทศในรูปแบบ
ต่ำงๆ
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
3(3-0-6)
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Comparative Local Government)
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่ำงๆ ในกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
ปกครองท้องถิ่น เปรียบเทียบและปรำกฏกำรณ์ท ำงกำรเมืองและ
กำรปกครองท้องถิ่นในโลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and approaches in Comparative
Local Government; political and Local governmental phenomena
in contemporary world
196-312
3(3-0-6)
การเมืองกับการพัฒนา
(Politics of Development)
ทฤษฎีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับกำรพัฒนำ และกำรประยุกต์
ทฤษฎีกับบทบำทของรัฐและกระบวนกำรทำงกำรเมือง กรณีศึกษำ
กำรเมืองกำรพัฒนำในบำงประเทศ
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
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(Politics and Government in the Middle East)
ภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์ โครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำร
ปกครอง และพลังเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองภำยในและต่ำงประเทศ
ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงในปัจจุบัน
Historical context; political and governmental
structures and driving force of political movements in the Middle
East countries
196-314
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง
(Politics and Government of Central Asia Countries)
วิวัฒนำกำรของแนวควำมคิดทำงกำรเมือง สถำบันทำง
กำรเมือง และพฤติกรรมทำงกำรเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียกลำง
Evolution of political concepts, political institutions
and political behaviors of Central Asia countries
196-315
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้
(Politics and Government of South Asia Countries)
วิวัฒนำกำรของแนวควำมคิด ทำงกำรเมือง สถำบันทำง
กำรเมือง และพฤติกรรมทำงกำรเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียใต้
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Evolution of political concepts, political institutions
and political behaviors of South Asia Countries
196-316
3(3-0-6)
การเมืองในยุโรป
(European Politics)
พัฒนำกำรประชำธิป ไตยในยุ โรป กำรเมือ งในระบบ
เหนือชำติ วิวัฒนำกำรของระบบเหนือชำติในยุโรป องค์กรที่สำคัญ
ของสหภำพยุ โ รป กฎหมำยของสหภำพยุ โ รป กลุ่ ม กำรเมื อ ง
ลักษณะทำงสังคมจิตวิทยำของกลุ่มประเทศยุโรป
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
3(3-0-6)
การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง
(Politics and Political Communication)
กำรสื่อสำรระหว่ำงตัวแสดง และองค์กรทำงกำรเมืองกับ
สำธำรณชน บทบำทของกำรสื่ อ สำรและสื่ อ มวลชนในทำง
กำรเมือง กำรรณรงค์ทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง กระบวนกำร
นโยบำยและกำรพั ฒ นำ กำรแสดงควำมคิ ด เห็น สำธำรณะ กำร
ส ำรวจ รู ป แบบ องค์ ก ร โครงสร้ ำ ง และกระบวนกำรของกำร
สื่ อ สำ รทำ งกำ รเมื อง ควำ มสั ม พั น ธ์ ข อง กำร สื่ อ ส ำรกั บ
ประชำธิป ไตย ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่ ำงวำทกรรมทำงกำรเมือ ง กำร
สื่อสำรและสื่อมวลชน กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำสำคัญของกำร
สื่อสำรกับกำรเมือง
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
3(3-0-6)
ความมั่นคงของมนุษย์
(Human Security)
แนวคิด และข้อ โต้ แย้ งเกี่ ยวกับ ควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระบวนกำรเปลี่ ยนแปลง ผลกระทบ ประเด็น ปัญหำด้ำ นสิท ธิ
มนุษยชน ควำมมั่นคงของมนุษย์ และควำมเชื่อมโยงของประเด็น
ปัญหำ ในบริบทกำรเมืองระดับโลก และในระดับท้องถิน่
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
3(3-0-6)
จิตวิทยาการเมือง
(Political Psychology)
แนวคิ ด และแนววิ เ ครำะห์ พ ฤติ ก รรมกำรแสดงออก
ปฏิ สัม พัน ธ์ท ำงกำรเมือ งของปั จเจกบุค คล กลุ่ม คนในมิติ ต่ำ งๆ
ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อกำรรับ รู้และกำร
แสดงออกทำงกำรเมืองของปัจเจกบุคคล
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
3(3-0-6)
นโยบายต่างประเทศของจีน
(Chinese Foreign Policy)
ปัจ จั ย ภำยในและภำยนอกที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ กำรก ำหนด
นโยบำยต่ำงประเทศจีน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับประเทศต่ำงๆ
ในเอเชี ย และประเทศมหำอ ำนำจ ผลกระทบของนโยบำย
ต่ำงประเทศจีนต่อเศรษฐกิจและควำมมั่นคงต่อเอเชียปัจจุบัน
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
3(3-0-6)
ภูมิรัฐศาสตร์
(Geopolitics)
แนวคิ ด และทฤษฎีท ำงภู มิ รั ฐ ศำสตร์ อิ ท ธิ พ ลของภู มิ
รั ฐ ศำสตร์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ประชำกร กำรเมื อ ง และนโยบำย
ต่ำงประเทศของรัฐ
Ideas and theories of geopolitics; influence of
geopolitics on economy, demography, politics and foreign policy
of a state
196-322
3(3-0-6)
ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์
(Democratic Regime in Globalization)
แนวคิ ด ทฤษฎี ประชำธิ ป ไตย รั ฐ และกำรเมื อ งกำร
ปกครองตำมอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย ควำมรับผิดชอบของรัฐต่อ
ประชำธิ ป ไตย สิ ท ธิ หน้ ำ ที่ เสรี ภ ำพของพลเมื อ งตำมระบอบ
ประชำธิปไตย
Democratic concepts and theories; state and politics,
ideologically democratic governments, state’s accountability to
democracy, rights, duties, and liberty of people in democratic
government
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196-323
3(3-0-6)
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์
(Politics of Ethnicity)
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเมือ งของรัฐและอัตลักษณ์
ของชำติพัน ธุ์ กำรแข่งขัน ทำงอัตลักษณ์ภำยในกลุ่มและระหว่ำง
กลุ่มชำตพันธุ์ นโยบำยกำรเมืองของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชำติ
พันธุ์ต่ำงๆ
Relation between politics and ethnic identity;
competition of identity in and between ethnic groups; affection of
politic policy on identity groups
196-324
3(3-0-6)
การวิจัย เกี่ ยวกั บปัญ หาการปกครองท้อ งถิ่ น ในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้
(Research on Problems of Local Government in Southern
Border Provinces)
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กำรปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชำยแดนภำคใต้ ใ นด้ ำนกำรกระจำยอ ำนำจ กำรมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชำชน และกำรพัฒนำภำยใต้กำรแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ทำงวิชำกำร
Research on local government in southern border
provinces regarding decentralization, participation of citizens and
development under the supervisor
196-325
3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประชาชาติมุสลิม
(International Politics in Muslim Nations)
แนวคิ ด ปรั ช ญำกำรเมื อ งระหว่ ำ งประเทศของ
ประชำชำติ มุ ส ลิ ม ควำมร่ ว มมื อ และควำมขั ด แย้ ง ภำยในกลุ่ ม
ประชำชำติมุสลิม ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชำติมุสลิมกับกลุ่ม
ประชำกรที่มิใช่มุสลิม
Concepts and philosophies of international politics in
Muslim nations; cooperations and conflicts in Muslim nations;
interaction between Muslim and non-Muslim nations
196-326
3(3-0-6)
ทฤษฎี ก ารกระจายอ านาจและการเมื อ งการปกครองท้ อ งถิ่ น
เปรียบเทียบ
(Decentralization Theory and Comparative Local
Government)
ปรั ช ญำ ทฤษฎี แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กำรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น และกำรกระจำยอ ำนำจ รูป แบบกำรส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่ำงๆ
Philosophy, theories, and concepts of decentralization
and local government; models of local government in various
countries

196-327
3(3-0-6)
นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resource Management and Environmental Policy)
แนวคิ ด งำนวิ จั ย และตั ว แบบนโยบำยกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในประเทศต่ำงๆ กระบวนกำรกำหนด
นโยบำยและพั ฒ นำกำรนโยบำยทรั พ ยำกรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบของนโยบำยต่อสังคม และแนวโน้มพัฒนำกำรนโยบำย
ดังกล่ำวในประเทศไทย
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
3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารการคลังและงบประมาณ
(Policy and Management of Public Finance and Budgeting)
ทฤษฏีกำรคลังสำธำรณะ ระบบและนโยบำยกำรคลัง
กำรจัดกำรด้ำนรำยรับ กำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรและหนี้สำธำรณะ
ของประเทศ กำรจัดกำรด้ำนรำยจ่ำย งบประมำณ ควำมสำคัญและ
บทบำทของงบประมำณ กระบวนกำร วงจรและระบบงบประมำณ
ปั ญ หำทำงกำรคลั ง และงบประมำณและผลกระทบของ
สภำพแวดล้อ มทำงกำรเมือ งและสังคมที่มีผลต่อกำรบริหำรกำร
คลังและงบประมำณของประเทศ
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
3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศ
(International Law)
ประวัติ แหล่งที่มำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กำร
รับรองรัฐและรัฐบำล สิทธิและหน้ำที่ของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษ
และกำรคุ้มครองทำงกำรทูต กำรส่งผู้ร้ำ ยข้ำมแดน สนธิสัญญำ
ข้อตกลง กำรอนุญำโตตุลำกำรและกำรตัดสินข้อพิพำท กฎหมำย
มนุษยธรรมระหว่ำงประเทศและกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรก่อ
กำรร้ำย
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
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196-330
3(1-4-4)
การวิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศ
(Research on Borderland and International Affairs)
วิจัยเกี่ยวกับสังคมชำยแดนและกิจกำรระหว่ำงประเทศ
ในมิ ติที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ควำมสั มพั น ธ์ ระหว่ ำงประเทศ กำรจัด กำร
ชำยแดน และปัญหำพรมแดน ภำยใต้ กำรแนะน ำของอำจำรย์ ที่
ปรึกษำทำงวิชำกำร
Research on borderland and international affairs;
border management and problems under the supervisor
196-331
3(3-0-6)
นโยบายต่างประเทศของไทย
(Thai Foreign Policy)
พื้น ฐำนนโยบำยต่ ำงประเทศของไทย ควำมต่อ เนื่ อ ง
และควำมเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ ของผู้น ำไทย นโยบำยของ
ไทยต่ อ ประเทศมหำอ ำนำจ และภู มิ ภ ำค กระบวนกำรก ำหนด
นโยบำยต่ำงประเทศของไทย
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
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Theory of International Relations)
แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ ง
ประเทศทั้งคลำสสิคและร่วมสมัย
Classic and contemporary concepts of theory of
international relations
196-333
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การทูต
(Diplomatic History)
ประวัติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในโลกตะวันตก
ตะวันออกและโลกมุสลิม นับตั้งแต่กำรประชุมที่กรุงเวียนนำในปี
ค.ศ.1815 จนถึงสงครำมโลกครั้งที่สอง เหตุกำรณ์และกำรตกลง
ทำงกำรทูตครั้งสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ
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
(International Political Economy)

3(3-0-6)

แนวคิ ด และทฤษฎี เ ศรษฐศำสตร์ ก ำรเมื อ งระหว่ ำ ง
ประเทศ กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั้ ง ในระดั บ โลก และภู มิ ภ ำค รวมถึ ง
ผลกระทบของเศรษฐกิจในกระแสกำรเมืองโลก
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
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Thai Relations with Neighbouring Countries)
ควำมสัมพันธ์ แนวโน้ม ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ ควำม
เปลี่ยนแปลงและควำมต่อเนื่องของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้ำน
Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity
and change of Thai relations with neighbouring countries
196-336
3(3-0-6)
จีนในโลกสมัยใหม่
(China in the Modern World)
ประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองของจีนที่ส่งผลต่อกำรเมือง
ในปั จ จุ บั น บทบำทจี น ในกำรเมื อ งระหว่ ำ งประเทศในโลก
สมัยใหม่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตะวันออกกลำง และยุโรป ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับไทย
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
3(3-0-6)
ตุรกีในโลกสมัยใหม่
(Turkey in the Modern World)
พื้ น ฐ ำ น ค ว ำ มเ ป็ น มำ ท ำ ง ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ตร์ ตั้ ง แ ต่
ประวัติศำสตร์ก่อนสมัยเติร์ก จนถึงประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ศำสนำ
และกำรเมื อ ง ตุร กี ใ นกำรเมื อ งระหว่ ำ งประเทศ ควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงตุรกีกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลำง
และยุโรป ตุรกีในประวัติศำสตร์ไทย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตุรกีกับ
ไทย
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
นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอานาจ
(Foreign Policies of Major Powers)
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3(3-0-6)

ปั จ จั ย ในกำรก ำหนดนโยบำยต่ ำ งประเทศของชำติ
มหำอำนำจ ผลกระทบต่อกำรเมืองระหว่ำงประเทศในบริบทของ
ปัจจัยภำยในและภำยนอก
Factors determining foreign policies of major powers;
impact on international politics (internal and external factors)
196-339
3(3-0-6)
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชีย
(U.S. Foreign Policies towards Asia)
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐำน คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะ และกำร
เปลี่ยนแปลงของนโยบำยต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรดำเนิ น
นโยบำยต่ำงประเทศต่อภูมิภำคเอเชีย บทบำทและผลกระทบของ
นโยบำย ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่ 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
3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน
(Borders Policy and Administration)
แนวคิดและกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดน กำรสร้ำง
ตัวตน อัตลักษณ์ท้องถิ่นและพื้นที่สำธำรณะในสังคมทับซ้อนทำง
วัฒนธรรม ปัญหำพื้นที่ชำยแดนของไทย
Concepts and administrative organization of borders;
local identity and public areas in multicultural society; border
problems in Thailand
196-341
3(3-0-6)
แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Concepts of Terrorism in International Relations)
แนวคิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์และระบบระหว่ำงประเทศ
Concepts of terrorism from the past until present and
their impacts on international system and circumstance
196-342
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีสันติภาพและความขัดแย้ง
(Principles of Peace and Conflict)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษำควำมขัดแย้ง และ
ควำมรุน แรง มิติ ต่ำงๆ ของควำมขัดแย้ง กระบวนกำรวิ เครำะห์
สำเหตุและเงื่อนไขของควำมขัดแย้ง ยุทธศำสตร์สันติวิธี เครื่องมือ
ในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี
แนวทำง/วิธีกำรที่ได้มำซึ่งสันติภำพที่ยั่งยืน
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
3(3-0-6)
พิธีการทางการทูต
(Diplomatic Protocol)
หลักปฏิบัติ มำรยำททำงกำรทูต ควำมเข้ำใจและควำม
เคำรพในวัฒนธรรมที่แตกต่ำง รูปแบบ งำนพิธีกำร รัฐพิธี เอกสิทธิ์
ควำมคุ้มกัน ลำดับอำวุโส
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
3(1-4-4)
การปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ
(Research on Public Policy Studies)
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะหรือกำร
บริหำรรัฐกิจ ภำยใต้กำรแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
Research on analysis of public policies or public
administration under the supervisor
196-345
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ
(Analysis and Assessment of Public Policy)
วิเครำะห์และวิจัยนโยบำยสำธำรณะและผลกระทบ เน้น
กำรออกแบบกำรวิ จั ย และวิ ธี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล กำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง
ปริมำณ กำรศึกษำกลุ่ม กรณีศึกษำ กำรออกแบบวิจัยสำรวจละกำร
วิจัยเชิงคุณ ภำพด้ำนนโยบำย กำรแปลผลและตีควำมข้อ มูลด้ว ย
ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงประเด็นนโยบำยให้
เป็นประเด็นวิจัย
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
3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
(Public Human Resource Planning and Policy Making)
ปรัชญำ แนวคิด หลักกำร กำรวำงแผนและนโยบำยของ
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์กระบวนกำรและเทคนิค กำรกำหนด
งำนและตำแหน่ง ปัญหำด้ำนกำรบริหำร ผลกระทบปัจจัยแวดล้อม
Philosophy, concepts, and principles of planning and
policy making concerning human resource management;
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processes and techniques; assignment of jobs and positions;
management problems and impacts

protection; labourrelations, recruitment and skill development;
social insurance; problems of labour policy in Thailand

196-347
3(3-0-6)
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
(Comparative Public Administration)
แนวคิดและทฤษฎีของกำรพัฒนำและกำรบริหำรรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ปัจจัยแวดล้อมและผลกระทบ บทบำททั้งภำครัฐและ
เอกชน ปัญหำ เน้ น ศึ กษำกำรบริห ำรกำรพัฒนำในประเทศไทย
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

196-350
3(3-0-6)
นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้
(Economic Policy in the South)
นโยบำยเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกั บ ภำคใต้เ ช่น ข้ำว ยำงพำรำ
ประมง ปำล์ มกำรค้ ำชำยแดนและโครงกำรเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
IMT-GT เป็นต้น
Economic policies in the South regarding rice, rubber;
palm, fishery and border trading; structure of IMT-GT special
economic zone

196-348
3(3-0-6)
ตัวแบบนโยบายสาธารณะในรัฐและสังคมมุสลิม
(Public Policy Models in Muslim States)
แนวคิดเรื่องรัฐและสังคมอิสลำม พื้นฐำนทำงคุณธรรม
และจริยธรรมในกำรกำหนดและดำเนินนโยบำย กระบวนกำรทำง
สถำบันและมำตรกำรทำงสังคมของอิสลำม กรณีศึกษำเปรียบเทียบ
ตั ว แบบ ลั ก ษณะพิ เ ศษ ข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ย เปรี ย บเที ย บประเด็ น
เหล่ ำ นี้ ใ นประเทศมุ ส ลิ ม กั บ ประเทศที่ มิ ใ ช่ มุ ส ลิ ม กรณี ศึ ก ษำ
นโยบำยรัฐและกฎหมำยอิสลำม
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
3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารแรงงาน
(Labour Policy and Administration)
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งประชำกรกั บ ก ำลั ง แรงงำน
บทบำทของแรงงำนในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สภำพและปั ญ หำ
หลักกำรและแนวทำงกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำน บทบำทของ
นโยบำยรัฐบำลในด้ำนกำรบริหำรแรงงำน ทั้งในแง่กำรกำหนด
ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ กำรคุ้มครองแรงงำน กำรแรงงำนสัมพันธ์ กำรจัดหำ
งำนและกำรพัฒนำฝี มือ แรงงำน กำรให้ หลัก ประกัน สั งคมและ
บทบำทของศำลแรงงำน เน้นปัญหำนโยบำยแรงงำนในประเทศ
ไทย
Relationship between population and labour force; role
of labour in economic development;labour conditions and
problems; principles and approaches to labour policy making;
state policy in labour administration: minimum wage, labour

196-351
3(3-0-6)
นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม
(Economic Policy in Islam)
แนวคิดพื้ น ฐำนในกำรกำหนดนโยบำยเศรษฐกิจ ตำม
หลักอิส ลำม กระบวนกำรในกำรกำหนดนโยบำยเศรษฐกิจแบบ
อิสลำม กำรศึกษำกรณีกำรใช้นโยบำยเศรษฐกิจ แบบอิสลำม กำร
เปรี ย บเที ย บนโยบำยเศรษฐกิ จ อิ ส ลำมในประเทศมุ ส ลิ ม และ
แนวทำงในกำรนำหลักเศรษฐศำสตร์อิสลำมมำใช้ในประเทศไทย
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
3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะในอเมริกาเหนือ
(Public Policy in North America)
นโยบำยสำธำรณะที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสังคม สวัสดิกำร
และเศรษฐกิจของประเทศในอเมริกำเหนือ โดยเฉพำะนโยบำยด้ำน
สวั ส ดิ ก ำรสั ง คม ประกั น สั ง คม กำรค้ ำ และเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ ง
ประเทศ
Public policies on social welfare and economic
development in North America, particularly social welfare and
social insurance policies; international trade and economy
196-353
3(3-0-6)
สันติภาพและการศึกษาความขัดแย้ง
(Peace and Conflict Studies)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ ำพและควำมขั ด แย้ ง ของนั ก
ปรัช ญำส ำคั ญในอดี ตจนถึง ปัจ จุบัน ทั้ง ตะวั น ตกและตะวัน ออก
ศึกษำกรณีตัวอย่ำงของกำรสร้ำงสันติภำพ
Peace and violence concepts from Eastern and Western
philosophers; case studies of outbreak of peace-keeping operation
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196-401
6(0-36-0)
สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
(Cooperative Education in Political Science)
กำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็นเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ ในลักษณะ
พนักงำนชั่วครำว
Full-time job training as a temporary employee in
government sectors, private sectors, or international organizations
for a semester
196-402
3(3-0-6)
สั มมนาปัญหาการเมืองไทย
(Seminar on Politics of Thailand)
สั ม มนำประเด็ น ปั ญ หำกำรเมื อ งไทย ด้ ว ยทฤษฎี ท ำง
รัฐศำสตร์
Seminars on Thai political issues by applying political
theories
196-403
3(3-0-6)
การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
(Managing in a Multicultural Society)
ปัญหำกำรจัดกำรในสังคมยุคใหม่ที่มีควำมหลำกหลำย
วั ฒ นธรรม ปั ญ หำกำรสื่ อ สำรระหว่ ำ งผู้ ก ำหนดนโยบำยและ
ข้ำรำชกำรต่อ ชุ มชนที่หลำกหลำยวัฒ นธรรม แนวคิ ดในกำรน ำ
นโยบำยไปสู่ก ำรปฏิ บัติใ นพื้น ที่ที่มีลั กษณะพิเ ศษทำงชำติพัน ธุ์
ศำสนำและประเพณี กรอบควำมคิ ด ในกำรเข้ ำ ใจปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ ำ งหรื อ ข้ ำ มวั ฒ นธรรม อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมต่ อ
กระบวนกำรสื่อสำรในกำรเมืองและกำรบริหำร นโยบำยในกำร
แก้ปัญหำ เช่น นโยบำยกำรศึกษำ นโยบำยสมำนฉันท์ นโยบำยทวิ
ภำษำ กำรให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ อ คนกลุ่ ม น้ อ ย และสวั ส ดิ ก ำรสั ง คม
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
3(3-0-6)
การศึกษาในหัวข้อพิเศษ
(Study on Selected Issues)
กำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์ที่มีควำมน่ำสนใจ
Study on interesting issues in political science

196-405
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับนโยบาย
สาธารณะ
(Information Technology and Geographic Information
System in Public Policies)
พัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูล
และกำรนำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
และกำรวิเครำะห์นโยบำย ทั้งองค์กำรภำครัฐและภำคเอกชน กำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในนโยบำยสำธำรณะ
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)
สัมมนาประเด็น การปกครองท้องถิ่น และวัฒ นธรรมในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้
(Seminar on Issues of Local Government and Cultures in
Southern Border Provinces)
สั ม มนำประเด็ น และปรำกฏกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งกำร
ปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด ชำยแดน
ภำคใต้ของไทย
Seminars on political, economic, social, and cultural
issues in southern border provinces of Thailand
196-407
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม
(Thai Relations with Muslim Countries)
ควำมสัมพันธ์ แนวโน้ม ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ ควำม
เปลี่ยนแปลงและควำมต่อเนื่องของไทยต่อประเทศมุสลิม
Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity
and change of Thai relations with Muslim countries
196-408
3(3-0-6)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
(National Security Policy on Southern Border Provinces)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ปัญหำควำมมั่น คงแห่งชำติ
ตัวแบบและองค์ประกอบนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ วิวัฒนำกำร
นโยบำยควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ กั บ ปั ญหำชำยแดนภำคใต้ ปั ญ หำ
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติเกี่ยวกับภำคใต้ 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
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196-409
3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ
(Seminar on the Issues of International Politics)
สัมมนำประเด็นกำรเมืองระหว่ำงประเทศในด้ำนควำม
ขัดแย้ง และควำมร่วมมือ
Seminars on international political issues regarding
conflict and Cooperation
196-410
3(3-0-6)
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ
(Seminar on Public Policy Problems)
สั ม มนำปั ญ หำนโยบำยสำธำรณะ ในด้ ำ นสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ยั่งยืน
กำรกระจำยอำนำจกำรปกครองและควำมมั่นคง
Seminars on public policy issues regarding society,
culture, economy, sustainable resource management, security,
and decentralization
196-411
3(3-0-6)
การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
(Project Planning, Management and Evaluation)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กำรวำงแผนและวงจรกำรบริ ห ำร
โครงกำรตั้งแต่กำรวิเครำะห์ จัด องค์กำร กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่
ควำมรั บ ผิ ดชอบของผู้ ด ำเนิ น กำร กำรวำงแผน กำรปฏิ บั ติ กำร
ควบคุมและติดตำมผล แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผล และ
กำรป้ อ นกลั บ ของข้ อ มู ล หลั ก กำร วิ ธี ก ำร และกระบวนกำร
ประเมินผลโครงกำร
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
196-412
3(3-0-6)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Preparation of Cooperative Education)
กำรเตรียมตัวเพื่อกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เริ่ม
ตั้งแต่กำรเลือกสถำนประกอบ กำรที่เหมำะสม กำรเขียนจดหมำย
สมั ค รงำนและเทคนิ ค กำรสั ม ภำษณ์ ง ำน กำรพั ฒ นำบุ ค ลิ ก ภำพ
มำรยำทสังคม จริยธรรมวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำนสำหรับผู้ปฏิบัติงำน
กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล อธิ บ ำยและสรุ ป ผล
กำรศึกษำ โดยสำมำรถเขียนและนำเสนอผลงำนได้ ตลอดจนเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร
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
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