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ค�ำน�ำ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จั ด ทำ � ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย
สาระสำ�คัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำ�อธิบายรายวิชา จำ�นวนหน่วยกิต
และแผนการศึ ก ษา ที่ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รกำ � หนดไว้ ซึ่ ง นิ สิ ต ทุ ก คนควรศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจ และเป็ น แนวทาง
ในการดำ�เนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน
กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือก�ำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54ก นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ที่ เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 368 ไร่ (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี 2548 จ�ำนวน 171 ไร่) ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 470 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่ เลขที่ 40/21
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 7 กิโลเมตร นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน และการวิจัย
อีกหลายแห่ง ได้แก่ พื้นที่อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 650 ไร่ พื้นที่ต�ำบลเกิ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่
ประมาณ 273 ไร่ และพื้นที่บ้านนาสีนวน อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
41/20 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เขตพื้นที่ในเมือง
269/2 ถนนนครสวรรค์ ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 (ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย)
โทรสาร : 0-4375-4235 (งานสารบรรณ กองกลาง)
โฮมเพจ : www.msu.ac.th
อักษรย่อ : มมส
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
อัตลักษณ์

นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์

การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
วิสัยทัศน์

2

พันธกิจ

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)

เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และน�ำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร

TAKASILA
T = Teamwork
A = Accountability
K = Knowledge Based and Local Wisdom
A = Academic
S = Sufficiency Economy
I = Innovation
L = Learning Organization
A = Achievement

การท�ำงานเป็นทีม
การได้รับการยอมรับ
การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเป็นวิชาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
นวัตกรรม
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท  ี่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ท  ี่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่  3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ทุนทางวัฒนธรรม ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ท  ี่ 5 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท  ี่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบั การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่  7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจำ�มหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ”ตราโรจนากร„ ซึง่ มีความหมายว่า สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุง่ เรือง
มีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่าง มีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผ่ขนึ้ จากลายขิด ซึง่ อยูเ่ หนือปรัชญา
ภาษาบาลีว่า ”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„ มีความหมายว่า ”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

4
ใบเสมา
องค์พระธาตุนาดูน
สุริยรังสี
ลายขิด

หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม
และความดีงาม
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์ คือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สีประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์
“สีเทา”
หมายถึง ความคิดหรือปัญญา
“สีเหลืองเทา”
หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�ำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
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คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
(สำ�นักงานอธิการบดี)

สำ�นักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานสารบรรณ
งานการประชุม
งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองคลังและพัสดุ
กองบริการการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มมส
ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กองอาคารสถานที่
งานบริการหอพักนิสิต - อาคารชุดอาศัยบุคลากร
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
สำ�นักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
บัณฑิตวิทยาลัย
สำ�นักคอมพิวเตอร์
สำ�นักวิทยบริการ
สำ�นักศึกษาทั่วไป

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี
สภาคณาจารย์
สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานเสริมศึกษา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
สำ�นักบริการวิชาการ

ศูนย์หนังสือ
ร้านยามหาวิทยาลัย
สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชืชื่อ่อหลั
หลักกสูสูตตรร

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ
งกฤษ

ชืชื่อ่อปริ
ปริญญญา
ญาและสาขาวิชา

:
:

ภาษาไทย
เต็่อมเต็) ม):
ภาษาไทย (ชื่อ(ชื
(ชื่อ(ชื
ย่อ่อ)ย่อ) :
ภาษาอั
เต็่อมเต็) ม):
ภาษาอังกฤษ
งกฤษ(ชื่อ(ชื
(ชื่อ(ชื
ย่อ่อ)ย่อ) :

หลั
สูตร
วิชกาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบั
: ณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political
Science
:
BachelorProgram
of Political Science Program
รัฐศาสตรบัณฑิ: ต
รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
:
ร.บ.
Bachelor of Political
Science
:
Bachelor of Political Science
B.Pol.Sci. :
B.Pol.Sci.

จ�าภาษาไทย
นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อ: ยกว่า 141การเมื
หน่อวงการปกครอง
ยกิต
ภาษาอังกฤษ
:
Politics and Government

โครงสร้างหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
หมวดวิชาและกลุ่มวิ: ชา

รัฐประศาสนศาสตร์
Public Adminstration

11
7
โปรแกรมปกติ

1. วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ภาษาไทย
:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอั
งกฤษ ชาเฉพาะด้าน
:
International Relations ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิ
- กลุ่มวิชาแกน
จ�านวนหน่วยกิต-ทีกลุ
่เรีย่มนตลอดหลั
:
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
วิชาเอกบังกคัสูบตร
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวมไม่น้อยกว่า
2. วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก

30
90
36
30
24
15
6
141

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

หลัหลักสูกตสูรการศึ
ตรการศึกษาระดั
กษาระดับปริ
บปร�ญญญาตรี
ญาตร�ปีปกการศึ
ารศึกกษาษา2559
2563มหาวิ
มหาว�ททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
3. วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
- ภาษาต่างประเทศ
- วิชาเลือกในเอก
3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

โปรแกรมปกติ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

8

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายวิชาในหลั
า กสูตร

1.รายวิ
1. หมวดวิ
ชา ชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วไม่ยกินต้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอี
ยดตามหมวดวิ
ษาทัา ่ว30ไปหน่
(ฉบัวบยกิปรัตบปรุง พ.ศ. 2563)
2558)
1. หมวดวิ
ชาศึ
กษาทั่วไป ไม่ชนาศึ้อกยกว่
หมวดวิ
ช
าเฉพาะด้
า
น
วิ
ช
าเอกการเมื
อ
งการปกครอง
และวิ
ชวาเอก
2.2. หมวดวิ
ช
าเฉพาะด้
า
น
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
90
หน่
ยกิต
(รายละเอียดตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
รั2.ฐประศาสนศาสตร์
ไม่านน้อวิยกว่
า 90และวิ
หน่วอชยกิ
ต วิชฐาเอกความสั
พันธ์
วิหมวดวิ
ช าเอกการเมื
อ งการปกครอง
าเอกรั
ประศาสนศาสตร์
ชาเฉพาะด้
ชาเอกการเมื
งการปกครอง
และวิมชาเอก
ระหว่
า
งประเทศ
ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
96
หน่
ว
ยกิ
ต
ประกอบไปด้
ว
ยกลุ
่
ม
วินชตธ์า
วิ
ช
าเอกความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งประเทศ
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
96
หน่
ว
รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต วิชาเอกความสัมพัยกิ
ดัระหว่
งต่ประกอบไปด้
อาไปนี
้ วยกลุ
ชา ดัาง96
ต่อไปนี
งประเทศ
ไม่น่ม้อวิยกว่
หน่ว้ ยกิต ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชา
กลุ
ม
่
วิ
ช
าแกน
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
36
หน่วยกิไม่ต น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.1
กลุ
ม
่
วิ
ช
าแกน
ดังต่อไปนี้
1300
101
รั
ฐ
ศาสตร์
เ
บื
อ
้
งต้
น
3(3-0-6)
2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1300 101 Introduction
รัฐศาสตร์เบื้องต้toนPolitical Science
3(3-0-6)
1300 102 รัIntroduction
ฐประศาสนศาสตร์
เ
บื
อ
้
งต้
น
3(3-0-6)
to Political Science
to Public
1300 102 รัIntroduction
ฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้Administration
น
3(3-0-6)
1300 103 ความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งประเทศเบื
อ
้
งต้
น
Introduction to Public Administration 3(3-0-6)
Introduction
1300 103 ความสั
มพันธ์รto
ะหว่International
างประเทศเบื้อRelations
งต้น
3(3-0-6)
1300 104 Introduction
กฎหมายเบื้องต้toนInternational Relations 3(3-0-6)
1300 104 Introduction
กฎหมายเบื้องต้toนLaws
3(3-0-6)
1300 201 การเมื
องการปกครองไทย
3(3-0-6)
Introduction
to Laws
Thai
Politics
and
Government
1300 201 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
1300 202 ปรั
ชญาการเมื
ง Government
3(3-0-6)
Thai
Politicsอand
Philosophy
1300 202 Political
ปรัชญาการเมื
อง
3(3-0-6)
1300 203 การเมื
อ
งเรื
อ
่
งความยุ
ต
ธ
ิ
รรม
3(3-0-6)
Political Philosophy
ยชน ติธรรม
1300 203 และสิ
การเมืทอธิงเรืมนุ่อษงความยุ
3(3-0-6)
Politics
of
Justice
and
Human
Rights
และสิทธิมนุษยชน
1300 204 การเมื
องและการเปลี
่ยนแปลงทาง
Politics
of Justice and
Human Rights 3(3-0-6)
การเมือองและการเปลี
งในภาคอีสาน่ยนแปลงทาง
1300 204 การเมื
3(3-0-6)
Politics
and
Political
Changes
in
Isan
การเมืองในภาคอีสาน
1300 205 เศรษฐศาสตร์
บื้องต้น Changes in Isan 3(3-0-6)
Politics and เPolitical
Introduction
Economics
1300 205 เศรษฐศาสตร์เบืto้องต้
น
3(3-0-6)
1300 300 วิIntroduction
ธีวิทยาทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
to Economics
1300 300 Research
วิธีวิทยาทางรัMethodology
ฐศาสตร์ in Political Science
3(3-0-6)
1300 301 ภาษาอั
ง
กฤษส�
า
หรั
บ
รั
ฐ
ศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Science
for Political
Science
1300 301 English
ภาษาอังกฤษส�
าหรับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
1300 302 English
สัมมนาประเด็
น
เฉพาะเรื
อ
่
ง
3(3-0-6)
for Political Science
ทางรั
ฐ
ศาสตร์
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่อง
3(3-0-6)
Seminar
on Specific Issues in Political Science
ทางรัฐศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาเอก
Seminar on Specific Issues in Political Science
วิ
ชาเอกการเมื
องการปกครอง
วิชาเอกการเมื
งการปกครอง
2.2
กลุ่มวิชอาเอก
คับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบัองงการปกครอง
วิชาเอกการเมื
1301
200
แนวการศึ
ษาทางรั
ศาสตร์
3(3-0-6)
1. วิชาเอกบังคับ ไม่น้อกยกว่
า 30 ฐหน่
วยกิต
to Political
1301 200 Approaches
แนวการศึกษาทางรั
ฐศาสตร์Science
3(3-0-6)
1301 201 การเมื
อ
งการปกครองท้
อ
งถิ
น
่
3(3-0-6)
Approaches to Political Science
Politics
and Local Government
1301 201 การเมื
องการปกครองท้
องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Government

1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบัน
อง ญและสถาบัน
1301 202 ทางการเมื
หลักรัฐธรรมนู
Constitutional
ทางการเมือง Principles
and
Political Institutions
Constitutional
Principles
1301 203 ประชาสั
ง
คมกั
บ
ประชาธิ
ปไตย
and Political Institutions
Society,
and Democracy
1301 203 Civil
ประชาสั
งคมกับประชาธิ
ปไตย
1301 300 รัCivil
ฐ สังSociety,
คมกับโลกาภิ
ว
ต
ั
น์
and Democracy
Society
andวัตGlobalization
1301 300 State,
รัฐ สังคมกั
บโลกาภิ
น์
1301 301 State,
ทฤษฎีกSociety
ารเมืองว่and
าด้วยสั
นติภาพ
Globalization
และการไม่
ใ
ช้
ค
วามรุ
น
แรง
1301 301 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสันติภาพ
Political
Peace and
และการไม่Theory
ใช้ความรุonนแรง
Non-Violence
Political Theory on Peace and
1301 302 Non-Violence
การเมืองเปรียบเทียบ
Politics
1301 302 Comparative
การเมืองเปรียบเที
ยบ
1301 303 การเมื
อ
งเรื
อ
่
งการพั
ฒนาและทฤษฎี
Comparative Politics
ขบวนการทางสั
งคมฒนาและทฤษฎี
1301 303 การเมื
องเรื่องการพั
Politics
of
Development
and
ขบวนการทางสังคม
Theories
of
Social
Movements
Politics of Development and
1301 304 Theories
บทคัดสรรทางรั
ฐศาสตร์
of Social
Movements
Selected
Reading
in
1301 304 บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์Political Science
1301 400 Selected
ทฤษฎีสังคมและการเมื
ง
Reading inอPolitical
Science
Social
and
Political
Theory
1301 400 ทฤษฎีสังคมและการเมือง
2. วิชาเอกเลืSocial
อก ไม่นand
้อยกว่
า 24 หน่Theory
วยกิต
Political
1301
เพศวิา ถ24ี กัหน่
บการเมื
องน้อยกว่า 24
าเอกเลืเพศสภาพ
วยกิตไม่
2.2. วิวิชช401
าเอกเลื
ออกก ไม่น้อยกว่
Gender,
Sexualities,
and
1301 401 เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือPolitics
ง
1301 402 Gender,
ทหารกับการเมื
อง and Politics
Sexualities,
and Politics
1301 402 Military
ทหารกับการเมื
อง
1301 403 พรรคการเมื
Military andองและการเลื
Politics อกตั้ง
Parties
and Election
1301 403 Political
พรรคการเมื
องและการเลื
อกตั้ง
1301 404 ประวั
ต
ค
ิ
วามคิ
ด
ทางการเมื
อง
Political Parties and Election
History
of
Political
Thought
1301 404 ประวัติความคิดทางการเมือง
1301 405 ศาสนากั
อง Thought
Historyบofการเมื
Political
Religion
and
Politics
1301 405 ศาสนากับการเมือง
1301 406 วรรณกรรมกั
อง
Religion andบการเมื
Politics
Literature
and
Politics
1301 406 วรรณกรรมกับการเมือง
1301 407 ความคิ
ดทางการเมื
องไทย
Literature
and Politics
Thoughts
1301 407 Thai
ความคิPolitical
ดทางการเมื
องไทย
1301 408 ชนชั
น
้
น�
า
และผู
น
้
�าทางการเมือง
Thai Political Thoughts
Political
Leaders
1301 408 Elite
ชนชั้นand
น�าและผู
้น�าทางการเมื
อง
1301 409 พลวั
ต
ของการเปลี
ย
่
นแปลงไปสู
Elite and Political Leaders ่ความเป็น
ประชาธิ
ปไตย ่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
1301 409 พลวัตของการเปลี
Dynamics
ประชาธิปไตยof Democratization
1301 410 Dynamics
การสื่อสารทางการเมื
อง
of Democratization
Communication
1301 410 Political
การสื่อสารทางการเมื
อง
Political Communication

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2563 มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่
วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13
9
13

14
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1301 411 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
Politics and Government of the
United States of America
1301 412 การเมืองการปกครองของยุโรป
3(3-0-6)
Politics and Government of Europe
1301 413 การเมืองการปกครองของเอเชีย
ตะวันออก
3(3-0-6)
Politics and Government of East Asia
1301 414 การเมืองการปกครองของเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Government of
South East Asia
1301 415 การเมืองการปกครองของเอเชียใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of South Asia
1301 416 การเมืองการปกครองของจีน
3(3-0-6)
Politics and Government of China
1301 417 การเมืองการปกครองของลาตินอเมริกา
3(3-0-6)
Politics and Government of
Latin America
1301 418 การเมืองและการจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
Politics and Land Management
1301 419 การเมืองและการจัดการผังเมือง
3(3-0-6)
Politics and Urban-Planning Management
1301 420 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ�านาจ
3(3-0-6)
และการปกครองท้องถิ่น
Concepts and Theories of
Decentralization and Local Government
1301 421 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
1301 422 การเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคอีสาน
3(3-0-6)
Politics and Local Government in Isan
1301 423 มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ด้านสิทธิมนุษยชน
International Human Rights Standards
and Human Rights Mechanisms
1301 424 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
3(3-0-6)
และโลกาภิวัตน์
Human Rights and Development
and Globalization
1301 425 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Politics
1301 426 การเมืองกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Politics and Business
1301 427 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy

1301 428 ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์
Marxism Political Theory
1301 429 กฎหมายมหาชน
Public Laws
1301 430 กฎหมายปกครอง
Administrative Laws
1301 431 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ
Constitutional Court and Procedure
1301 432 องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรัฐ
Constitutional Organ and Control
of the Exercise of State Power
1301 433 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมือง
การปกครองไทย
Seminar on Contemporary Issues
in Thai Politics and Government
1301 434 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนา
และขบวนการทางสังคมในภาคอีสาน
Seminar on Politics of Development
and Social Movements in Isan
1301 435 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
Seminar on Nationalism and
Political Changes
1301 436 สัมมนาเรื่องการคอรัปชั่นและการต่อต้าน
การคอรัปชั่น
Seminar on Corruption and
Anti-Corruption

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ทไี่ ม่ซา�้ กันนอกวิชาเอกของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตหรือรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะหรือนอกคณะ
(ยกเว้ น รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป) จ� า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
15 หน่วยกิต
4. หมวดวิ
หมวดวิชชาเลื
าเลืออกเสรี
กเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิวิชชาเอกรั
าเอกรัฐฐประศาสนศาสตร์
ประศาสนศาสตร์
1.1.วิวิชชาเอกบั
าเอกบังงคัคับบไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1301 201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Government
1302 201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
ษาระดับบปร�ปริญญญาตร�
ญาตรีปปีกการศึ
ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

1302 202 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
1302 203 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
Organization Behavior and Administration
1302 204 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Administrative System
1302 301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
1302 302 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
1302 303 บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Reading in Public Administration
1302 304 การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Governance
1302 305 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Fiscal Administration
2. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)
Constitution Principles and Political
Institutions
1301 429 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Public Law
1301 430 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Laws
1302 401 การก�าหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Making
1302 402 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Analysis
1302 403 การน�านโยบายไปปฏิบัติ การติดตาม
3(3-0-6)
และการประเมินผลนโยบาย
Policy Implementation, Monitoring,
and Evaluation
1302 404 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
1302 405 การบริหารคุณภาพและ การจัดการ
3(3-0-6)
ความเสี่ยง
Quality Administration and Risk
Management
1302 406 การจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Management
1302 407 การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Management

1302 408 การพัฒนาองค์การและองค์การ
3(3-0-6)
แห่งการเรียนรู้
Organization Development and
Learning Organization
1302 409 จริยธรรมส�าหรับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Ethics for Public Sectors Administration
1302 410 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom and Local Administration
1302 411 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Innovation Management
1302 412 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Tourism Management
1302 413 การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Recruitment, Selection, and Human
Resources Development
in Public Sector
1302 414 การก�าหนดต�าแหน่งและการบริหาร
3(3-0-6)
ค่าตอบแทนภาครัฐ
Classification of Position and
Compensation Administration in Public
Sector
1302 415 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Performance Appraisal for Human Resource
Administration in Public Sector
1302 416 กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Law and Employee Relation
1302 417 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Personnel Administration
1302 418 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
Strategic Management
1302 419 การบริหารจัดการงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgetary Management
1302 420 การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Administration
1302 421 การคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Finance
1302 422 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
1302 423 กฎหมายอาญา
3(3-0-6)
Criminal Laws
1302 424 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure Laws

หลัหลักสูกตสูรการศึ
ตรการศึกษาระดั
กษาระดับปริ
บปร�ญญญาตรี
ญาตร�ปีปกการศึ
ารศึกกษาษา2559
2563มหาวิ
มหาว�ททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม

15
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1302 425 กฎหมายพยาน
Evidence Laws
1302 426 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
Criminal Justice Administration
1302 427 การบริหารส�านักงาน
Office management
1302 428 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
Local Natural Resources and
Environment Management
1302 429 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ
Seminar on Public Policy Problems
1302 430 สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ
Seminar on Problems in Public
Sectors Administration
1302 431 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น
Seminar Problems in Local
Administration
1302 432 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ
Seminar on the Issue in Human
Resources Administration in Public
Sectors
1302 433 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
Practicum in Political Science

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(0-6-6)

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ไม่ซ�้ากันนอกวิชาเอกของ
นิสติ สามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ทไี่ ม่ซา�้ กันนอกวิชาเอกของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งในคณะหรือนอกคณะ
รัฐศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งในคณะหรือนอกคณะ (ยกเว้น
(ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ�านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ�านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. หมวดวิ
ช
าเลื
อ
กเสรี
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
6
หน่
ว
ยกิ
ต
นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอน
นิ สิ ตทสามารถเลื
อ กเรี ย นและสอบผ่
ในมหาวิ
ยาลัยมหาสารคาม
ไม่น้อยกว่า 6า นวิ
หน่ชวาใด
ยกิต ๆ ก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
าเอกความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางประเทศ
งประเทศ
วิวิชชาเอกความสั
1.
วิ
ช
าเอกบั
ง
คั
บ
1. วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
0105 103 การเขียนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Writing
1301 427 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
1303 201 ประวัติศาสตร์และวิถีปฏิบัติทางการทูต
3(3-0-6)
Diplomatic History and Practices

1303 202 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
Theories and Approaches of
International Relations
1303 203 การเมืองระหว่างประเทศ
International Politics
1303 204 องค์การระหว่างประเทศ
International Organization
1303 301 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศ
ของมหาอ�านาจ
Foreign Relations and Policies of
Major Powers
1303 302 กฎหมายระหว่างประเทศ
International Laws
1303 303 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย
Thai Foreign Relations
1303 304 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
Selected Reading in International
Relations
1303 401 นโยบายต่างประเทศของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Foreign Policy of Southeast Asia
1303 402 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
Foreign Policy of the Greater Mekong
Sub-region

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.วิวิชชาเอกเลื
าเอกเลืออกกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
อกในวิ
ชาเอก
2.1 2.1
วิชาเลืวิชอาเลื
กในวิ
ชาเอก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วไม่ยกินต้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1303 403 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
Globalization and World Politics
1303 404 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International Negotiation
1303 405 สื่อและวัฒนธรรมข้ามชาติในการเมืองโลก 3(3-0-6)
Media and Transnational Culture in
World Politics
1303 406 ตลาดเกิดใหม่ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Emerging Economy in World Politics
1303 407 สัมมนาประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ 3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Seminar on Current Issues in
International Relations
1303 408 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน
3(3-0-6)
Seminar on Trans-border Issues

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
ษาระดับบปร�ปริญญญาตร�
ญาตรีปปีกการศึ
ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

1303 409 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Environmental Politics
1303 410 การพัฒนาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Development
1303 411 ความมั่นคงของมนุษย์ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Human Security in World Politics
1303 412 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
International Strategy and Security
1303 513 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Human Right in International Relations
1303 414 สัมมนา การวิเคราะห์และการแก้ไข
3(3-0-6)
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
Seminar on International Conflict
Analysis and Resolution
1303 415 มหาอ�านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Major Powers and Southeast Asia
1303 416 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
Foreign Policy of the United States
of America
1303 417 นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
Foreign Policy of China
1303 418 นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
Foreign Policy of East Asia
1303 419 นโยบายต่างประเทศของเอเชียใต้
3(3-0-6)
Foreign Policy of South Asia
1303 420 นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
Foreign Policy of the European Union
1303 421 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3(3-0-6)
และกลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต
Foreign Policy of Russia and Former Soviet
Union States
1303 422 นโยบายต่างประเทศของตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
และแอฟริกา
Foreign Policy of Middle East and Africa
1303 423 นโยบายต่างประเทศของลาตินอเมริกา
3(3-0-6)
Foreign Policy of Latin America
1303 424 สัมมนาความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
กับประเทศเพื่อนบ้าน
Seminar on Thai Foreign Relations
towards Neighboring Countries
1303 425 สัมมนาความร่วมมือและการรวม
3(3-0-6)
กลุ่มภูมิภาค
Seminar on Regional Cooperation
and Integration

วิชาเอกเลื
ก ภาษาต่
างประเทศที
อ้ ยกว่
6 หน่
2.22.2
วิชาเอกเลื
อก อภาษาต่
างประเทศที
่สองส่ อง
ไม่นไม่้อนยกว่
า 6าหน่
วยกิวยกิ
ตต
เลื
อ
กศึ
ก
ษาภาษาต่
า
งประเทศใดก็
ไ
ด้
ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
2
รายวิ
เลื อ กศึ ก ษาภาษาต่ า งประเทศใดก็ ไ ด้ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 รายวิ ชา
ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้ ้ โดยต้
โดยต้อองเลื อ กศึ ก ษาภาษาเดี ย วกั น อย่างต่อเนื่องให้ครบ
66หน่
หน่ววยกิ
ยกิตต
0105 106 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(1-2-3)
Basic French 1
0105 107 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(1-2-3)
Basic French 2
0106 831 ภาษาเวียดนาม 1
3(1-2-3)
Basic Vietnamese 1
0106 832 ภาษาเวียดนาม 2
3(1-2-3)
Basic Vietnamese 2
0106 961 ภาษาจีน 1
3(1-2-3)
Basic Chinese
0106 962 ภาษาจีน 2
3(1-2-3)
Basic Chinese 2
3. หมวดวิ
อกนอกวิ
ชาเอก/นอกหลั
สูตรในคณะหรื
อนอกคณะ
3. หมวดวิ
ชาเลืชาเลื
อกนอกวิ
ชาเอก/นอกหลั
กสูตกรในคณะหรื
อนอกคณะ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สิตสามารถเลื
ชาใดก็
วิชาเอกของหลั
นิสิตนิสามารถเลื
อกเรีอกเรี
ยนวิยชนวิาใดก็
ได้ทได้ี่ไม่ทซี่ไม่�้ากัซบ�้ากัวิชบาเอกของหลั
กสูกตสูรรัตฐร
รัศาสตรบั
ฐศาสตรบัณณฑิฑิตตหรืหรือหลั
อหลักกสูสูตตรอืรอื่น่นๆๆทัทั้ง้งในคณะ
ในคณะ หรื
หรืออนอกคณะ
นอกคณะ (ยกเว้น
รายวิ
รายวิชชาในหมวดวิ
าในหมวดวิชชาศึาศึกกษาทั
ษาทั่ว่วไป)
ไป)จ�จ�าานวนไม่
นวนไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าา99หน่
หน่ววยกิ
ยกิตต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชาเลืออกเสรี
ไม่น้อๆยกว่
ยกิต
นิ4.สหมวดวิ
ิ ต สามารถเลื
กเรี ย นและสอบผ่ า นวิ ช าใด
ก็ ไาด้6ที่ เหน่
ปิ ดวสอน
นิ
ส
ิ
ต
สามารถเลื
อ
กเรี
ย
นและสอบผ่
า
นวิ
ช
าใด
ๆ
ก็
ไ
ด้
ท
่
ี
เ
ปิ
ด
สอน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลัหลักสูกตสูรการศึ
ตรการศึกษาระดั
กษาระดับปริ
บปร�ญญญาตรี
ญาตร�ปีปกการศึ
ารศึกกษาษา2559
2563มหาวิ
มหาว�ททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
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13

แผนการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา
0041 001
0041 002
004x xxx

1300 101
1300 104

14

ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English
ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Laws
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
12
2(1-2-3)
2(2-0-4)
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
0041 002
0043 001
004x xxx

1300 102
1300 103

ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Relations
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จ�ำนวนหน่วยกิต
12
2(1-2-3)
2(2-0-4)
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

6

004x xxx

เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6

1300 201

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

1300 202

ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy

3(3-0-6)

1300 203

การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
Politics of Justice and Human Rights

3(3-0-6)

1301 200

แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Approaches to Political Science

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1300 205

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

1300 204

การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคอีสาน
Politics and Political Changes in Isan

3(3-0-6)

1301 201

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Politics and Local Government

3(3-0-6)

1301 202

หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitutional Principles and Political Institutions

3(3-0-6)

1301 203

ประชาสังคมกับประชาธิปไตย
Civil Society and Democracy

3(3-0-6)

1301 xxx

วิชาเอกเลือก

3

xxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกคณะ

3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 หน่วยกิต

15

ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1300 300

วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science

3(3-0-6)

1300 301

ภาษาอังกฤษส�ำหรับรัฐศาสตร์
English for Political Science

3(3-0-6)

1301 300

รัฐ สังคมกับโลกาภิวัตน์
State, Society and Globalization

3(3-0-6)

1301 301

ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง
Political Theory on Peace and Non-Violence

3(3-0-6)

1301 302

การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics

3(3-0-6)

1301 xxx

วิชาเอกเลือก

6

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

16

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1300 302

สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
Seminar on Specific Issues in Political Science

3(3-0-6)

1301 303

การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎีขบวนการทางสังคม
Politics of Development and  Theories of Social Movements

3(3-0-6)

1301 304

บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์
Selected Reading in Political Science

3(3-0-6)

1301 xxx

วิชาเอกเลือก

3

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกคณะ

6

xxxx xxx

วิชาเลือกเสรี

3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1301 400

ทฤษฎีสังคมและการเมือง
Social and Political Theory

3(3-0-6)

1301 xxx

วิชาเอกเลือก

6

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกคณะ

6

xxxx xxx

วิชาเลือกเสรี

3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า

18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1301 xxx

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
6
6 หน่วยกิต

17

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป

0041 001
0041 002
004x xxx

1300 101
1300 104

18

จ�ำนวนหน่วยกิต
12

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English
ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Laws
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

2(1-2-3)
2(2-0-4)
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
0041 002
0043 001
004x xxx

1300 102
1300 103

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Relations
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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จ�ำนวนหน่วยกิต
12
2(1-2-3)
2(2-0-4)
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
004x xxx

1300 203

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
Politics of Justice and Human Rights

จ�ำนวนหน่วยกิต
6
6

3(3-0-6)

1300 201

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governments

3(3-0-6)

1300 202

ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
ทฤษฎีองค์การ  
Organization Theory
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Administrative System
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)

1302 202
1302 204

3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1300 205
1301 201
1302 201
1302 203
1300 204

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economic
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Politics and Local Government
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
Organization Behavior and Administration
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคอีสาน
Politics and Political Changes in the Isan Region
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15  หน่วยกิต

19

ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
1300 301
1300 300
1302 301

20

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักรัฐศาสตร์
English for Political Science
วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political  Science
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1302 302

การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0-6)

1302 305

การบริหารการคลังสาธารณะ
Public Finance Administration

3(3-0-6)

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก / นอกคณะ

3

xxxx xxx

วิชาเลือกเสรี
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

6
24  หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1300 302
1302 303

ชื่อวิชา
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
Seminar on Specific Issues in Political  Science
บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
Selected Reading in Public Administration

จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1302 304

การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ

1302 4xx

วิชาเอกเลือก

9

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก / นอกคณะ

6

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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3(3-0-6)

24  หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
1302 433

ชื่อวิชา
การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
Practicum in Political Science
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
3
3  หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1302 4xx

วิชาเอกเลือก

9

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก / นอกคณะ

12

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป

จ�ำนวนหน่วยกิต
12

0041 001

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English

2(1-2-3)

0041 002

ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation

2(2-0-4)

004x xxx

เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8

1300 101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science

3(3-0-6)

1300 104

กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Laws

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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18 หน่วยกิต

21

ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
0041 002
0043 001
004x xxx

1300 102
1300 103

22

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Relations
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
12
2(1-2-3)
2(2-0-4)
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป

004x xxx

1300 201
1300 202
1300 203
1303 201

เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่เปิดสอน
- กลุ่มคุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิถีสังคม
- กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
Politics of Justice and Human Rights
ประวัติศาสตร์และวิถีปฏิบัติทางการทูต   
Diplomatic History and Practices
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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จ�ำนวนหน่วยกิต
6
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1300 204
1300 205
1303 202
1303 203
1303 204
0105 103
xxxx xxx

ชื่อวิชา
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคอีสาน
Politics and Political Changes in Isan
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
ทฤษฎีและแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Theories and Approaches of International Relations
การเมืองระหว่างประเทศ  
International Politics
องค์การระหว่างประเทศ  
International Organization
การเขียนเบื้องต้น
Basic Writing
วิชาเลือกเสรี
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

1300 300

วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science

3(3-0-6)

1300 301

ภาษาอังกฤษส�ำหรับรัฐศาสตร์
English for Political Science

3(3-0-6)

1303 301

ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของมหาอ�ำนาจ
Foreign Relations and Policies of Major Power  

3(3-0-6)

1303 302

กฎหมายระหว่างประเทศ
International Laws

3(3-0-6)

1303 303

ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย
Thai Foreign Relations

3(3-0-6)

xxxx xxx

วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศที่สอง

3(3-0-6)

1303 xxx

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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21 หน่วยกิต

23

ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1300 302
1301 427
1303 304
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
Seminar on Specific Issues in Political Science
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
International Political Economy
บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Selected Reading in International Relations   
วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศที่สอง
วิชาเอกเลือก  
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

24

รหัสวิชา
1303 401
1303 402
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Foreign Policy of Southeast Asia
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
Foreign Policy of the Greater Mekong Sub-region
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกนอกวิชาเอก/ นอกคณะ
รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

จ�ำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก/ นอกคณะ

3(3-0-6)

xxxx xxx

วิชาเลือกนอกวิชาเอก/ นอกคณะ

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
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9 หน่วยกิต

ค�าอธิบายรายวิชา

ชาศึกชษาทั
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ค�า1.อธิหมวดวิ
บายรายวิ
า ่วไป
(รายละเอี
ย
ดตามหมวดวิ
ช
าศึ
ก
ษาทั
ว
่
ไป
(ฉบั
บปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ค�า1.อธิกลุบ่มายรายวิ
วิชาแกนชา
ค�า2.1.1300
อธิหมวดวิ
บ
ายรายวิ
ช
า
กลุบ่มายรายวิ
วิชชาแกน
าเฉพาะ
101
รัฐศาสตร์
3(3-0-6)
ค�ค�าา1.อธิ
าา เบื้องต้น
อธิ2.1
กลุบ่มายรายวิ
วิชาแกนฐชชศาสตร์
1300
101
3(3-0-6)
Science
กลุ่มวิชรัIntroduction
าแกน เบื้องต้toน Political ไม่
น้อยกว่า 36 หน่
วยกิต

Approaches to law; Thai legal system; aspect of
Approaches
to law;
Thai legal system;
law; classification
of law. Law
enforcement
and legalaspect
justiceof
Approaches
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system
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legal system;
system;
aspect
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Approaches
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Thai
aspect
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classification
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law.
Law
enforcement
and
legal
justice
system
law;
classification
of
law.
Law
enforcement
and
legal
justice
1.1300
วิวิชชาแกน
system
classification of law. Law enforcement and legal justice
รัIntroduction
ฐศาสตร์เบื้องต้toน Political Science
3(3-0-6) law;
1. กลุ
กลุ่ม่ม101
าแกน
1300 201 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
system
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น
มา
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า
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ก
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Political development in the Isan region from the
centralization process tothe present time; impacts of the process
mentioned on Isan; government policies impacting on Isan;
political roles of local influential figures and movements of the
civil society in Isan
1300 205 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
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แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การก�าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า โครงสร้างของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การค�านวณ
รายได้ประชาชาติ การก�าหนดนโยบายการเงินการธนาคารและนโยบาย
การคลังโดยสังเขป บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความ
ส�าคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อดุลการช�าระเงิน
Introductory concepts of microeconomics and
macroeconomics with emphasis on basic economic problems,
demand and supply theory, market structures, consumer behavior, analysis of national income, determination of monetary
and fiscal policy, roles of government in economic system, and
the significance of international trade and money in the balance
of payment
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Research Methodology in Political Science
ความหมายและหลักการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร์ ประเภทของการวิจัย การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งการศึกษา
เชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ การเลือกวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสม การตัง้
ปัญหาการรวบรวมแนวความคิด การตัง้ สมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวางแผนด�าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�าเสนองานวิจัย
ขั้นสุดท้าย
Meanings and principles of political science research methodologies, types of research, quantitative research
and qualitative research, selection of appropriate research
method, raising a problem, conceptualization, hypothesizing,
collecting data, planning for research design, analyzing data
and presentation of the final research findings
1300 301 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
English for Political Science
แนวความคิดพื้นฐานและค�าส�าคัญของวิชารัฐศาสตร์ใน
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
Fundamental concepts and terms of political
science in English with an emphasis on listening,speaking,
reading and writing

1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Seminar on Specific Issues in Political Science
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์
Prerequisite
: 1300 300 Research
Methodology in Political
Science
สั ม มนาในประเด็ น การศึ ก ษาหรื อ การวิ จั ย ทางด้ า น
รัฐศาสตร์ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
Seminar and research on selected topics in
Political Science
2.2.่มวิกลุ
่มวิชาเอก
2. กลุ
ชาเอก
วิชาเอกการเมื
องการปกครอง
วิชาเอกการเมื
องการปกครอง
1. วิชาเอกบังคับ
1301 200 แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Approaches to Political Science
พัฒนาการขอบเขตและแนวการศึกษากับการค้นคว้าวิจยั
ในทางรัฐศาสตร์ การอธิบายกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง
ด้วยแนวการศึกษาต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์
Development,scope and approaches and inquiry
in political science; explanation and analysis of political
phenomena through various approaches in political science
1301 201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Government
ความหมาย ความส�าคัญของการเมืองการปกครองท้อง
ถิ่น แนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น เช่น แนว
ความคิดเรื่องการรวมอ�านาจ การแบ่งอ�านาจ การกระจายอ�านาจ แนวคิด
ประชาธิ ป ไตยในท้ อ งถิ่ น แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน แนวคิดและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศส�าคัญ
พัฒนาการการเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
Meanings, significance of local politics and government; significant concepts of local politics and government,
e.g.concepts of centralilization, deconcentration, decentralization; concepts of people participation; national politics-local
politics relations; developments of Thai local politics and government; forms of Thai local government; problems and obstacles
to development of local politics and government
1301 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)
Constitutional Principles and
Political Institutions
พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ สถาบั น ทางการเมื อ ง รู ป แบบ
ของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของประเทศตะวันตกและ
ประเทศไทย
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Development, processes, and concepts about
constitution; relations between constitution and the political
institution; forms of the constitution and political institutions
in western countries and Thailand

and institutional development and critiques; interests and
policy preferences of different actors at the global, state,
transnational, and local levels, and their interactions in the
context of globalization

1301 203 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Civil Society and Democracy
พื้ น ฐานความคิ ด ประชาสั ง คมและประชาธิ ป ไตย
ความหมายและลักษณะของประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิวัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม โดยเน้นที่วิวาทะระหว่างแนวคิด
แบบเสรีนิยมกับแนวคิดราดิกัลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับ
ประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออก ละติน อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
รวมทั้งบทบาทของประชาสังคมโลกต่อประชาธิปไตย
Basic concept of civil society and Democracy;
meaning and characteristics of national and international civil
society. Evolution of concepts of civil society with an emphasis
on the radical-liberal debate; the relationship between the
civil society and democracy in East Europe, Latin America,
Africa, and Asia ; and the role of global civil society on
democracy

1301 302 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การปกครองเปรียบเทียบ กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ โดย
เลือกเฉพาะบางประเทศที่ส�าคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์
และประเทศโลกที่สามโดยเน้นละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้น
Concepts and techniques of investigation of
comparativegovernmentsandpolitics;comparativecasestudies
of different countries, analysis of some significant countries
in the groups of democracy, communism, and the Third World,
with an emphasis on political changes, structures, elements,
and functions of political systems

1301 300 รัฐ สังคมกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
State,
Society,and
andGlobalization
Globalization
State Society
พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับสังคม รูปแบบ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงบทบาทรัฐในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมโลก แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
โลกาภิวตั น์ทงั้ ในแง่ของความหมาย กระบวนการเปลีย่ นแปลง ผลกระทบ
ข้อพิจารณาเชิงปทัสถานและบทวิพากษ์ ผลประโยชน์และความต้องการ
ของตัวแสดงระดับโลก ระดับรัฐ ระดับข้ามชาติ และระดับท้องถิน่ รวมทัง้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์
Developments and approaches for explaining the
relationship between state and society; forms, problems, and
changes of state role in society; relations between state and
global society. Concepts and arguments about globalization in
terms of meanings, processes of change, impact and
consequences, normative implications
1301 301 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสันติภาพ
3(3-0-6)
และการไม่ใช้ความรุนแรง
Political Theory on Peace and Non-Violence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสันติภาพ ความขัดแย้ง ความ
รุนแรงและสงคราม วิธีการรับมือกับความขัดแย้ง ความรุนแรงและ
สงคราม ซึ่งรวมถึงสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างความ
สมานฉันท์และการพัฒนาเชิงสถาบัน
An introduction to peace, conflict, violence and
wars; guidelines for dealing with conflict, violence and wars
thatinclude:non-violence,religions,localcultures,reconciliation

1301 303 การเมืองเรื่องการพัฒนาและทฤษฎี
3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคม
Politics of Development and Theories
of Social Movements
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา การประยุกต์ทฤษฎี
เหล่านีเ้ พือ่ อธิบายบทบาทของรัฐและกระบวนการทางการเมืองกรณีศกึ ษา
การเมืองการพัฒนาในประเทศไทยและในบางประเทศ ทฤษฎีต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับขบวนการทางสังคมและประเด็นในเชิงทฤษฎีทผี่ ศู้ กึ ษาเกีย่ วกับ
ขบวนการทางสังคมมุ่งอธิบาย
Different development theories, the application
of the theories to examine state roles and political process, and
the case studies from Thailand and some other countries;
different theories of social movements and theoretical issues
explored by social movement scholars
1301 304 บทคัดสรรทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Reading in Political Science
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 301 ภาษาอังกฤษส�าหรับ
รัฐศาสตร์
Prerequisite
: 1300 301 English for Political
Science
งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรรและงาน
เขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง
Selected readings in political science and related
writings in English for comprehension
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1301 400 ทฤษฎีสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Theory
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 202 ปรัชญาการเมือง
Prerequisite
: 1300 202 Political
Philosophy
ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดและส�านัก
ศึกษาต่าง ๆ และการใช้ทฤษฎีเหล่านีใ้ นการศึกษาวิเคราะห์และความเข้าใจ
กับปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของแนวคิด
ต่าง ๆ ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ
Theories on society and politics of different
thinkers and schools, the uses of these theories to examine,
analyze, and understand social and political phenomena, and
influences of different concepts on politics in practice

1301 404 ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thought
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 202 ปรัชญาการเมือง
Prerequisite
: 1302 202 Political
Philosophy
ความคิดทางการเมืองของนักคิดนักปรัชญาทางการเมือง
ตะวันตกที่เด่น ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความส�าคัญ
ของบริบทที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของความคิดเหล่านั้น และอิทธิพลทาง
ความคิดที่ส่งผ่านมายังคนยุคสมัยต่อมา
Analytical Study of political thoughts of great
western thinkers and philosophers from ancient to present time,
the contexts of those thinkings, and the influences of those
thinkers on later generations

2. วิชาเอกเลือก
1301 401 เพศสภาพ เพศวิถี กับการเมือง
3(3-0-6)
Gender
Gender, Sexualities
Sexualities,and
andPolitics
Politics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีสตรี
นิยม แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาความเป็นชายและความ
เป็นหญิง การศึกษาการก่อรูปทางสังคมและทางประวัติศาสตร์ของ
เพศวิถีต่าง ๆ
An introduction to the foundations of feminist
theories; concepts, theories and methods to study masculinity
and femininity; the social and historical construction of
sexualities

1301 405 ศาสนากับการเมือง
3(3-0-6)
Religion and Politics
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 202 ปรัชญาการเมือง
Prerequisite
: 1302 202 Political
Philosophy
แนวคิดทางปรัชญา สังคม และการเมืองในศาสนาหลัก
ของโลก เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม พุทธ และฮินดู โดยมุ่งเข้าใจการเมือง
ทีม่ องจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้ วิธี
การไปถึงสังคมในอุดมคตินั้น ๆ รวมทั้งการพิเคราะห์การใช้ความรุนแรง
ในศาสนาต่าง ๆ เป็นวิธีการทางการเมืองและศาสนาในความสัมพันธ์กับ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
Philosophical, social , and political concepts of
major religions of the world, e.g. Christianity, Islam, Buddhism,
and Hinduism. This course aims to understand politics as seen
from viewpoints of these religions, the ideal society of each of
these religions, approaches to those ideal societies, and the
consideration of the use of violence in different religions as a
political and religious approach in terms of relation with
structural violence

1301 402 ทหารกับการเมือง
3(3-0-6)
Military and Politics
บทบาทของสถาบั น ทหารเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ
Role of the military in social,economic and
political development in one or many countries
1301 403 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Parties and Election
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ แนวคิดเรือ่ งพรรคการเมือง
การเลื อ กตั้ ง และการมี ตั ว แทน โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก ารของ
พรรคการเมื อ ง ระบบพรรคการเมื อ ง บทบาทของพรรคการเมื อ ง
และกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม สิทธิเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง การแบ่ง
เขต การบริหารการเลือกตั้ง กระบวนการและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
Historical development ,concepts of political
party, election, and representation, structures and organizing
political parties, political party system, roles of political parties
and interest groups in the society, suffrage ,election and
constituency systems, election management , electoral process
and voting behaviors

1301 406 วรรณกรรมกับการเมือง
3(3-0-6)
Literature and Politics
ความหมายทางการเมือง ที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน หรือ
อย่างคลุมเครือในวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า
วรรณกรรมไม่เพียงจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมเท่านั้น หากยังท�าหน้าที่
ทางการเมืองในการ ”รักษา„ หรือ ”เปลี่ยนแปลง„ ระเบียบทางสังคมด้วย
นอกจากนี้ยังจะได้พิจารณาวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ ”เข้าใจ„ วรรณกรรม
นั้น ๆ ด้วย เป็นต้นว่าวิธีการแบบโครงสร้างนิยม หรือแนวทางเน้นการ
ตีความ เป็นต้น
Political meanings as appearing clearly or
vaguely in different literature, with the basic assumption that
Literatures are not only the reflections of the society but they
also do their duty to “maintain” or “change” the social order. In
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addition, this course will consider various techniques to
“comprehend” these novels, e.g. structuralism techniques or
hermeneutic approach
1301 407 ความคิดทางการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Political Thoughts
ลักษณะเด่นของความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของ
แนวคิดตะวันตกทีม่ ตี อ่ ความคิดทางการเมืองไทย การวิเคราะห์ความคิด
ทางการเมืองของนักคิดไทยบางคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน
An outstanding characteristic of Thai Political
Thoughts. Infuences of western concepts on Thai political
thoughts. An analysis of political thoughts of Thai thinkers in
the past and the present
1301 408 ชนชั้นน�าและผู้น�าทางการเมือง
3(3-0-6)
Elite and Political Leaders
แนวการศึกษาชนชั้นน�าและผู้น�าทางการเมือง ลักษณะ
และรูปแบบของผู้น�าทางการเมือง บทบาทของชนชั้นน�าและผู้น�าทาง
การเมืองในสังคมและระบบการเมือง
Approaches for studying elite and political
leaders, characteristics and styles of political leaders, roles of
elite and political leaders in the society and political system
1301 409 พลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น 3(3-0-6)
ประชาธิปไตย
Dynamics of Democratization
เงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชาธิปไตย ได้แก่ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ บทบาทของชนชั้นน�า การต่อสู้
เรียกร้องของประชาสังคม สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
Different conditions and factors leading to
democratic changes, such as economic conditions, roles of elite,
the struggle of civil society, and international contexts,
democratic changes in different countries in the world
1301 410 การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง บทบาท
ทางการเมืองของสื่อมวลชน ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทางการสื่อสาร
และการครอบง�าทางการสื่อสาร
Concepts and models of political communication,
roles of media in politics, arguments on dependence upon
communication, and communication domination

1301 411 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
Politics and Government of
the United States of America
พัฒนาการประวัติศาสตร์ สถาบันและกระบวนการทาง
การเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
สหรัฐอเมริกา
The historical development, political institutions
and processes, problems and trends in politics, economy and
society in the United States of America
1301 412 การเมืองการปกครองของยุโรป
3(3-0-6)
Politics and Government of Europe
พัฒนาการประวัติศาสตร์ สถาบันและกระบวนการทาง
การเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป
บางประเทศหรือหลายประเทศ
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics , economy and
society in selected countries in Europe
1301 413 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
Politics and Government of East Asia
พั ฒ นาการประวั ติ ศ าสตร์ สถาบั น และกระบวนการ
ทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ญี่ปุ่นและเกาหลี
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics, economy and
society in Japan and Korea
1301 414 การเมืองการปกครองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of South East Asia
พัฒนาการประวัติศาสตร์ สถาบันและกระบวนการทาง
การเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแนวโน้มและอนาคตของประชาคมอาเซียน
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics, economy and
society in Southeast Asia including trends and future of ASEAN
Community
1301 415 การเมืองการปกครองของเอเชียใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of South Asia
พัฒนาการประวัติศาสตร์ สถาบันและกระบวนการทาง
การเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
เอเชียใต้ บางประเทศหรือหลายประเทศ
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics, economy and society
in selected countries in South Asia
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1301 416 การเมืองการปกครองของจีน
3(3-0-6)
Politics and Government of China
พั ฒ นาการประวั ติ ศ าสตร์ สถาบั น และกระบวนการ
ทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
จีน
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics, economy and
society in China
1301 417 การเมืองการปกครองของลาตินอเมริกา
3(3-0-6)
Politics and Governments of Latin America
พั ฒ นาการประวั ติ ศ าสตร์ สถาบั น และกระบวนการ
ทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ลาตินอเมริกาบางประเทศหรือหลายประเทศ
Historical development, political institutions and
processes, problems and trends in politics ,economy and
society in selected countries in Latin America
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1301 418 การเมืองและการจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
Politics and Land Management
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของระบบการจั ด การที่ ดิ น วิ ธี
การทางการเมืองกับหลักการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการและการใช้ทดี่ นิ รวมทัง้ นโยบายเปรียบเทียบ
และวิวัฒนาการทางการเมืองในการจัดสรรและปฏิรูปที่ดิน
History of land management system; Political
methods and the concepts of land utilization and management;
laws associatedwithland utilizationand managementincluding
comparative policy; as well as political evolution of land
allocation and land reform
1301 419 การเมืองและการจัดการผังเมือง
3(3-0-6)
Politics and Urban-Planning Management
ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการการผังเมือง วิเคราะห์
ปัจจัยทางการเมืองกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการจัดการผังเมือง
ปรัชญา แนวความคิดและหลักการจัดการผังเมือง รูปแบบและแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการผังเมืองในระดับท้้องถิ่น การมีส่ วนร่่วมของ
ประชาชนในการวางแผน การวางผังและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
กฎหมายและกฎระเบียบต่่าง ๆ การใช้้ที่ดิน ที่ส่งผลต่่อการพัฒนา และ
การจัดการผังเมือง
History and evolution of urban-planning
management; analysis of political factors influencing human
settlements and urban-planning management; philosophy,
concepts and principles of urban-planning management; forms
and guidelines for development of local urban-planning
management; public participation in urban planning for
sustainable development; laws and regulations related to urbanplanning management and land utilization influencing

innovation and management of urban planning
1301 420 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ�านาจ
3(3-0-6)
และการปกครองท้องถิ่น
Concepts and Theories of Decentralization
and Local Government
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การในการจั ด การ
ปกครอง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ แนวคิด
ประชาธิปไตยท้องถิ่น แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ได้แก่
การจัดโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
Key concepts and theories of local administration,
decentralization, local democracy, structural management,
interrelation of central and local governments
1301 421 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ โดยศึกษาบาง
ประเทศหรือหลายประเทศ ในมิติต่างๆ ได้แก่ แนวคิดการจัดโครงสร้าง
การเมืองการปกครองระดับประเทศการจัดโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิน่ อ�านาจหน้าทีข่ อง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การคลังท้อง
ถิ่น
Local government in various countries on issues
such as concepts of national political structure, structure of
local government agencies, authority of local government,
interrelation between central and local government, local fiscal
and personnel administration
1301 422 การเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคอีสาน
3(3-0-6)
Politics and Local Government in Isan
เงื่อนไขของรายวิชา : 1301 201 การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
Prerequisite
: 1301 201 Politics and Local
Government
การปกครองท้องถิ่นในภาคอีสาน มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคกับ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นในอีสาน ปัญหาการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นอีสาน การศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทางการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ในอีสาน
Local government in Isan; Isan in social and
cultural context; interrelation between central and local
government; problem in Isan political development; comparative
studies on local government in Isan
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1301 423 มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ด้านสิทธิมนุษยชน
International Human Rights Standards
and Human Rights Mechanisms
ประวัติศาสตร์ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานสากลในปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นต้น รวมไปถึง การศึกษากลไกทางกฎหมาย การเมืองและ
สังคมที่จ�าเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทของสหประชาชาติ
สถาบันระหว่างรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคมในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
History of international agreements on human
rights; contemporary international standards on various kinds
of rights, such as, civil, political, economic, social and cultural
rights, including the study of law, political and social
mechanisms that are necessary to human rights protection; role
of the United Nations, inter-state institutions, non-governmental
organizations, media and civil society in human rights
protection
1301 424 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
Human Rights and Development
and Globalization
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและ
ภาวะโลกาภิวัตน์ ผลสืบเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและ
ภาวะโลกาภิวัตน์
Relationships of human rights, development
and globalization; consequences and impacts of development
and globalization on human rights
1301 425 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Politics
ประเด็ น ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละในเชิ ง ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการที่สิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นประเด็นส�าคัญในการถกเถียง
ทางการเมืองร่วมสมัย แนวคิดและแรงจูงใจเบือ้ งหลังการมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
รูปแบบทีห่ ลากหลายของกิจกรรมทางการเมืองภายใต้แนวทางนิเวศนิยม
ผลกระทบของการเมืองสีเขียวต่อการเมืองรูปแบบเดิมและนโยบาย
Theoretical and practical issues associated with
theenvironmentwhichhaveemergedasafocusofcontemporary
political debate; ideas and motivations behind the moves
towards sustainability; various forms of political activity
undertaken under the banner of ecologism; the impact of green
politics upon traditional politics and policy

1301 426 การเมืองกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Politics and Business
แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ
รัฐและระบบตลาด ผลประโยชน์ทางธุรกิจและนโยบาย บทบาทและ
อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ บรรษัทขนาดใหญ่
และบรรษัทข้ามชาติ
Approachesforstudyingtherelationshipbetween
politics and business; state and marketing system; business
benefits and public policy; roles and political influences of
interest groups business, large domestic corporations and
related transnational corporations
1301 427 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ทฤษฎีตา่ ง ๆ เกีย่ วกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านี้ และประโยชน์ของทฤษฎีดงั กล่าว
ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
Various theories concerning international
political economy; hypotheses and conclusions of those theories;
advantages of the theories in making correct understanding
about international political economy
1301 428 ทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์
3(3-0-6)
Marxism Political Theory
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น และความหลากหลายของแนวการ
วิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์และข้อโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา
ปัจจุบันที่ส�าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองในระบบทุนนิยมโลกปัจจุบัน
Basic concepts and various approaches for
analyzing Marxist politics; critical arguments on significant
problems concerning the theories of historical and political
changes in the contemporary world capitalism
1301 429 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Public Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 104 กฎหมายเบื้องต้น
Prerequisite
: 1300 104 Introduction to
Laws
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองใน
รัฐ อ�านาจและทฤษฎีสา� คัญเกีย่ วกับการใช้อา� นาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยก
การใช้อ�านาจอธิปไตยอ�านาจดุลยพินิจและอ�านาจผูกพัน นิติกรรมทาง
ปกครอง การใช้อ�านาจของศาลปกครอง
Evolution, sources, philosophy, meaning,
characteristics and types of public law ; theory on state’s
administrative structuring ; power and significant theories
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pertaining to the exercise of power, especially separation of
power ;discretionary power and mandatory power ;
administrative act ; exercise of power by administrative court
1301 430 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 104 กฎหมายเบื้องต้น
Prerequisite
: 1300 104 Introduction
to Laws
หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อ�านาจปกครอง
การบริการสาธารณะ เครือ่ งมือปฏิบตั กิ ารฝ่ายปกครอง ทรัพย์สนิ สาธารณะ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ การจัดระเบียบการและบทบาทของศาลปกครอง
Principles of the administrative law; principles of
enforcing administrative power, public goods administrative,
public services, administrative operational instruments,
legality in duty performance of the administrative officials,
responsibility, juristic control of duty performance, setting
regulations, and roles of the Administrative Court
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1301 431 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญ
Constitutional Court and Procedure
เงื่อนไขของรายวิชา : 1301 202 หลักรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทางการเมือง
Prerequisite
: 1301 202 Constitutional
Principles and Political
Institutions
ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศาล รัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธี
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ และหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญบางประเภท ศึกษาค�าวินิจฉัย ผลของค�าวินิจฉัย ตลอดจน
กระบวนการบังคับตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
History of constitutional court, structure and
authority, general rule and specific rule concerning some
constitutional procedures, decisions, the result of decisions,
and the enforcement of constitutional procedure
1301 432 องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ 3(3-0-6)
การใช้อ�านาจรัฐ
Constitutional Organ and Control
of the Exercise of State Power
เงื่อนไขของรายวิชา : 1301 202 หลักรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทางการเมือง
Prerequisite
: 1301 202 Constitutional
Principles and Political
Institutions

แนวคิ ด และรู ป แบบการตรวจสอบการใช้ อ� า นาจรั ฐ
แนวคิดว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง ภารกิจ อ�านาจหน้าที่
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรทีท่ า� หน้าทีใ่ นการตรวจสอบการ
ใช้อ�านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการป้องการและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Concepts and models of state power exercise;
concepts of constitutional organ, structures, tasks, and powers
of constitutional organ which control the exercise of state
power under the constitution, such as, the National Counter
Corruption Commission, Ombudsman, the Auditor-General,
and the National Human Rights Commission
1301 433 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมือง
3(3-0-6)
การปกครองไทย
Seminar on contemporary
Contemporary issues
Issues inin
Thai Politics and Government
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 201 การเมือง
การปกครองไทย
Prerequisite
: 1300 201 Thai Politics
and Government
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเมืองการปกครองไทย
ที่น่าสนใจ
Seminar on key contemporary issues in politics
and government of Thailand
1301 434 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนา
3(3-0-6)
และขบวนการทางสังคมในภาคอีสาน
Seminar on Politics of Development
and Social Movements in Isan
เงื่อนไขของรายวิชา : 1301 303 การเมืองเรื่อง
การพัฒนาและทฤษฎี
ขบวนการทางสังคม
Prerequisite
: 1301 303 Politics of
Development and
Theories of Social
Movements
สัมมนากรณีศึกษาการเมืองว่าด้วยการพัฒนาและการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการทางสังคมในพื้นที่ภาคอีสานที่น่าสนใจ
Seminaroncasestudiesofpoliticsofdevelopment
and social movements in the northeast of Thailand (Isan)

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
ษาระดับบปร�ปริญญญาตร�
ญาตรีปปีกการศึ
ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

1301 435 สัมมนาเรื่องชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
ทางการเมือง
Seminar on Nationalism and
Political Changes
การก่ อ ก� า เนิ ด และ ลั ก ษณะเฉพาะของชาติ นิ ย ม
การน�าเอาความคิดชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการระดมการสนับสนุน
จากกลุ่มทางการเมือง กลุ่มเชื้อชาติ ชนเผ่า เพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
The formation and distinct characteristic of
nationalism; the use of the concept of nationalism as an
instrument for the mobilization of political, ethnic and tribal
groups tribes for political changes
1301 436 สัมมนาเรื่องการคอรัปชันและการต่อต้าน 3(3-0-6)
การคอรัปชัน
Seminar on Corruption and Anti-Corruption
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 201 การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
Prerequisite
: 1300 201 Politics and
Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับการคอรัปชัน ความหมาย ประเภท
รูปแบบและวิธีการคอรัปชัน กลไกการต่อต้านการคอรัปชัน ทัศนคติของ
ประชาชนที่ มี ต ่ อ การคอรั ป ชั น และการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอรัปชัน
Concepts,meanings,kinds,patternsandmethods
of corruption ; anti-corruption mechanisms ; people’s attitude
towards corruption ; people’s participation in anti-corruption
movements ; cases of relevant issues
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
1. วิชาเอกบังคับ
1301 201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Government
ความหมาย ความส�าคัญของการเมืองการปกครองท้อง
ถิ่น แนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น เช่น แนว
ความคิดเรื่องการรวมอ�านาจ การแบ่งอ�านาจ การกระจายอ�านาจ แนวคิด
ประชาธิ ป ไตยในท้ อ งถิ่ น แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
แนวคิดและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศส�าคัญ พัฒนาการ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Meanings and significance of local politics and
government; significant concepts of local politics and
government, e.g.concepts of centralilization, deconcentration,
decentralization; concepts of people participation; national
politics-local politics relations; developments of Thai local
politics and government; forms of Thai local government;

problems and obstacles to the development of local politics
and government
1302 201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ และกรอบของการศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รวมถึง พัฒนาการ กระบวนการ สภาพ
แวดล้อม และตัวแสดงทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ หลักการและวิธกี ารวางแผน การ
บริหารนโยบายและแผน และลักษณะส�าคัญของนโยบายสาธารณะและ
การวางแผนของไทย ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
Public Policy paradigms, approaches, models and
frameworks; theoretical history, policy process, policy
environment and policy actors; the principle and the practices
of planning, the managing of policy and plan, and the
characteristics of public policy and planning in Thailand at the
national, regional and local levels
1302 202 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
ประวัตคิ วามเป็นมาของการศึกษาองค์การ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การและการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
กระบวนการจัดการ กรอบการวิเคราะห์องค์การสมัยใหม่ นักคิดและวิธี
การจัดการสมัยใหม่ ตัวแบบและข้อเสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์การ
The history of organization; the relations between
organizations and management; theories of organizations;
management processes; the analytical scopes of modern
organizations; thinkers and approaches to modern organizations
and models and suggestions on organizations
1302 203 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
Organization Behavior and Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 202 ทฤษฎีองค์การ
Prerequisite
: 1302 202 Organization
Theory
การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในการบริหารโดยอาศัย
แนวความคิ ด และวิ ธี ก ารในสาขาวิ ช าการต่ า งๆ มาประยุ ก ต์ ศึ ก ษา
พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ ทั้งนี้โดยเน้นให้นิสิต
ค้นคว้างานเขียนต่างๆ ที่ส�าคัญในด้านพฤติกรรมการบริหาร
An analysis of human administrative behavior
based on concepts and techniques from in various fields of
study; study human behaviors at individual, group and organization levels; emphasis is on having students study different important writings concerning administrative behavior

หลัหลักสูกตสูรการศึ
ตรการศึกษาระดั
กษาระดับปริ
บปร�ญญญาตรี
ญาตร�ปีปกการศึ
ารศึกกษาษา2559
2563มหาวิ
มหาว�ททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
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1302 204 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Administrative System
ระบบบริหารราชการไทยประวัตคิ วามเป็นมาแนวคิดและ
ทฤษฎี ที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจของไทย สภาพปัญหา
แนวทางแก้ไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
Thai official administration systems; histories and
background, concepts and theories as applied in Thai public
administration system; problem conditions, and guidelines for
problem-solving and refouning of Thai official administration
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1302 301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 203 พฤติกรรมองค์การ
และการบริหาร
Prerequisite
: 1302 203 Organization
Behavior and
Administration
ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ขอบข่ า ยหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และขั้ น ตอนในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์งาน การวางแผนก�าลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริหารค่า
ตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
Philosophy, theory and principles in human
resource management; scope, function, responsibility and steps
in human resource management processes, such as, job
analysis, man power planning, recruitment, selection, human
resource development, performance appraisal, compensation,
employee relation and factors related with human resource
management
1302 302 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ความหมาย ลักษณะ และขอบข่าย รวมถึงกระบวนทัศน์
ในการบริหารการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งแบบ
ตะวันตกและแบบตะวันออก การพัฒนากับความทันสมัย เครื่องมือ
ทางการบริหารส�าหรับการพัฒนาการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง
และชนบททั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบนิเวศทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา สื่อสารมวลชนกับการ
พัฒนา ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา และแนวทางการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วย
Definition, characteristic, scope and paradigm of
development administration;. concepts and theories of
development in western and eastern models; development and
modernization; administrative tools for development;
development administration for industrial, urban and rural
sectors in term of economic, social, political and environmental

dimensions in both developed and developing countries; mass
communication and development. Problems and development
trends in Thailand, including the sufficiency economy
philosophy
1302 303 บทคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Reading in Public Administration
งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่คัดสรร
และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง
Selected reading in public administration and
related writing in English for comprehension
1302 304 การบริหารจัดการเครือข่าย
3(3-0-6)
ภาคสาธารณะ
Public Governance
ความส�าคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองสู่การ
เน้นการบริหารจัดการเครือข่ายหลายระดับและแนวระนาบระหว่างภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคม รูปแบบ ลักษณะส�าคัญ และหลักการการบริหาร
จัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ รวมถึง แนวคิดธรรมาภิบาล การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐไม่วา่ ส่วนกลาง ภูมภิ าคและท้องถิน่
การสร้างสรรค์ภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน การสร้างเสริมศักยภาพ
ประชาสังคมในการร่วมจัดบริการสาธาณะ และเครื่องมือในการยกระดับ
การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ
Importance of the transition from government to
governance that emphasizes multi-levels and horizontal
networks of public, private and civil society sectors; Patterns,
key characteristics and principles of public governance
including the concept of good governance; Development of
inter-governmental collaborative networks in central, regional
and local levels; Initiatives of public-private partnerships;
Empowering civil society for co-producing public services; And
tools for enhancing public governance
1302 305 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Fiscal Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 101
รัฐศาสตร์เบืเบื้ออ้งต้งต้นน
205 เศรษฐศาสตร์
Prerequisite
: 1300 101
Introduction toto
205 Introduction
Economics
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานคลังสาธารณะ
ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ รายรับ
และรายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง การคลังท้องถิ่น
Theoriesof fiscalmanagement,budgetingsystem
and budgeting cycle process; government income spending,
public debt, fiscal policy, and local fiscal concepts
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2. วิชาเอกเลือก
2.1301
วิชาเอกเลื
202 อหลัก กรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)
1301 202 Constitutional
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบั
นทางการเมื
Principles
and อง 3(3-0-6)
Constitutional
Principles
Political Institutions and
พัPolitical
ฒนาการInstitutions
ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
พั
ฒ
นาการ
ขบวนการและแนวคิ
ดเกี่ยวกับรัอฐงธรรมนู
ญ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ธรรมนู
ญกั บสถาบั นทางการเมื
รู ปแบบ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งรั
ฐ
ธรรมนู
ญ
กั
บ
สถาบั
น
ทางการเมื
อ
ง
รู
ป
แบบ
ของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของประเทศตะวันตกและ
ของรั
ฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของประเทศตะวันตกและ
ประเทศไทย
ประเทศไทย Development, processes, and concepts about
Development,
processes,
and and
concepts
about
constitution; relations
between
constitution
the political
constitution;
relations
between
constitution
and
the
political
institution; forms of the constitution and political institutions
institution;
forms of the
in
western countries
andconstitution
Thailand and political institutions
in western countries and Thailand
1301 429 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
1301 429 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Public Laws
Public
Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 104 กฎหมายเบื้องต้น
่อนไขของรายวิชา :: 1300
1300 104
104 Introduction
กฎหมายเบื้องต้toน
PrerequisiteเงืPrerequisite
Prerequisite
: 1300
104
Introduction
to
Laws
Laws
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป
วิวัฒนาการ บ่อเกิทฤษฎี
ด ปรัชกญา
ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฎหมายมหาชน
ารจัดความหมาย
โครงสร้างทางปกครองใน
และประเภทของกฎหมายมหาชน
ดโครงสร้
างทางปกครองใน
รัฐ อ�านาจและทฤษฎีสา� คัญเกีย่ วกัทฤษฎี
บการใช้การจั
อา� นาจ
โดยเฉพาะการแบ่
งแยก
รัการใช้
ฐ อ�านาจและทฤษฎี
ส
า
�
คั
ญ
เกี
ย
่
วกั
บ
การใช้
อ
า
�
นาจ
โดยเฉพาะการแบ่
งแยก
อ�านาจอธิปไตยอ�านาจดุลยพินิจและอ�านาจผูกพัน นิติกรรมทาง
การใช้
อ
�
า
นาจอธิ
ป
ไตยอ�
า
นาจดุ
ล
ยพิ
น
ิ
จ
และอ�
า
นาจผู
ก
พั
น
นิ
ต
ิ
ก
รรมทาง
ปกครอง การใช้อ�านาจของศาลปกครอง
ปกครอง การใช้อEvolution,
�านาจของศาลปกครอง
sources, philosophy, meaning,
characteristicsEvolution,
and typessources,
of public philosophy,
law ; theory meaning,
on state’s
characteristics
and
types
of
public
law
;
theory
state’s
administrative structuring ; power and significantontheories
administrative
structuring
;
power
and
significant
theories
pertaining to the exercise of power, especially separation of
pertaining
to the exercisepower
of power,
separation
power
;discretionary
andespecially
mandatory
powerof;
power
;discretionary
power
and bymandatory
power
administrative
act ; exercise
of power
administrative
court;
administrative act ; exercise of power by administrative court
1301 430 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
1301 430 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Laws
Administrative
เงื่อนไขของรายวิชาLaws
: 1300 104 กฎหมายเบื้องต้น
เงืPrerequisite
่อนไขของรายวิชา :: 1300
1300 104
กฎหมายเบื้องต้toน
104 Introduction
Prerequisite
: 1300
104
Introduction
to
Laws
Laws
หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อ�านาจปกครอง
หลักเครื
กฎหมายปกครอง
หลัากยปกครอง
เกณฑ์การใช้
การบริการสาธารณะ
อ่ งมือปฏิบตั กิ ารฝ่
ทรัพอย์�านาจปกครอง
สนิ สาธารณะ
การบริ
ก
ารสาธารณะ
เครื
อ
่
งมื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารฝ่
า
ยปกครอง
ทรั
พ
ย์
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหสน้นิ าสาธารณะ
ที่ของเจ้า
หลั
ว่าด้วยความถู
กต้อบงด้ผิดวยกฎหมายในการปฏิ
บัติหการควบคุ
น้าที่ของเจ้มา
หน้กาเกณฑ์
ที่ฝ่ายปกครอง
ความรั
ชอบของฝ่ายปกครอง
หน้าที่ฝบ่าัตยปกครอง
ผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุม
การปฏิ
ิหน้าที่ การจัความรั
ดระเบียบบการและบทบาทของศาลปกครอง
การปฏิบัติหน้าทีPrinciples
่ การจัดระเบีofยบการและบทบาทของศาลปกครอง
the administrative law; principles
Principles
of
the administrative
law;operational
principles
of enforcing administrative power,
public services,
ofinstruments
enforcing administrative
power,
public
services,
operational
of legality in duty performance of administrative
instruments
of legality inresponsibility,
duty performance
administrative
officials, administrative
juristicof control
of duty
officials, administrative
responsibility,
juristicandcontrol
performance,
and organizing
regulations
rolesofofduty
the
performance,
and
organizing
regulations
and
roles
of
the
Administrative Court
Administrative Court

1302 401 การก�าหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
1302 401 Public
การก�าหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Policy Making
Public
Policy
Making
แนวคิดการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งฐานทางด้าน
แนวคิเศรษฐกิ
ดการก�จาการเมื
หนดนโยบายสาธารณะ
ฐานทางด้าน
แนวคิดการจัดการ
อง และสังคมวิทยาทั้งกระบวนการ
ดการจัดการไม่เศรษฐกิ
การเมืออตังวของประเด็
และสังคมวินทปัยา
ก�แนวคิ
าหนดนโยบาย
ว่าจะเป็นจการก่
ญหากระบวนการ
การนิยาม
ก�ปัาญหนดนโยบาย
ไม่
ว
่
า
จะเป็
น
การก่
อ
ตั
ว
ของประเด็
น
ปั
ญ
หา
การนิ
ยาม
หา การพยากรณ์เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เป็นไปได้ และการวิ
เคราะห์
ปัทางเลื
ญหาอกนโยบาย
การพยากรณ์
เ
พื
อ
่
แสวงหาทางเลื
อ
กที
เ
่
ป็
น
ไปได้
และการวิ
เ
คราะห์
การจัดท�ายุทธศาสตร์ในฐานะทีเ่ ป็นรูปแบบหนึง่ ของการ
อกนโยบาย แนวทางการก�
การจัดท�ายุทธศาสตร์
ในฐานะทีเ่ ป็นรูปสแบบหนึ
ง่ ของการ
ก�ทางเลื
าหนดนโยบาย
าหนดนโยบายแบบมี
่วนร่วมและแบบ
ก�าหนดนโยบาย
าหนดนโยบายแบบมี
ส่วนร่วมและแบบ
ปรึ
กษาหารือ รวมถึแนวทางการก�
ง กระบวนการก�
าหนดนโยบายสาธารณะของไทย
ปรึกษาหารือ รวมถึ
ง
กระบวนการก�
า
หนดนโยบายสาธารณะของไทย
Concepts of policy making based on
of policy
makingpolicy
based
on
managerialism,Concepts
political economy,
and sociology,
making
managerialism,
political
economy,
and
sociology,
policy
making
process; agenda setting, problem identification, forecasting,
process;
agenda
setting,strategic
problemplanning
identification,
forecasting,
and
options
analysis,
in policy
making
and
options
analysis,
strategic
planning
in
policy
making
process, the new mindsets of policy making; participatory
process,
the
new
mindsets
of
policy
making;
participatory
and deliberative policy making, and public policy making
and deliberative
process
in Thailandpolicy making, and public policy making
process in Thailand
1302 402 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
1302 402 Public
การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Policy
Analysis
Public
Policy
Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 201 นโยบายสาธารณะ
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302
201 นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
และการวางแผน
Prerequisite
: 1302 201 Public Policy
Prerequisite
: and
1302Planning
201 Public Policy
and
Planning
หลักการและวิธีการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งใน
หลักการน�
การและวิ
ธีการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะทั
ใน
การก�าหนดนโยบาย
านโยบายไปปฏิ
บตั แิ ละการติ
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า
หนดนโยบาย
การน�
า
นโยบายไปปฏิ
บ
ต
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นโยบาย
รวมไปถึ
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ิเกี่ยวกับศการใช้
งนโยบายใน
การวิ
เคราะห์
นโยบายภายใต้
น์แบบต่เครื
าง่อๆงมืทัอ้งเชิในเชิ
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การวิ
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ก
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บบต่
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ๆ
ทั
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้
ในเชิ
งประจักษ์
เชิงการวิพากษ์ เชิงการปรึกษาหารือ เชิงการตีความและเชิงวาทกรรม
เชิงการวิพากษ์ เชิPrinciples
งการปรึกษาหารื
เชิงการตีความและเชิ
งวาทกรรม
and อtechniques
of analyzing
public
Principles
and
techniques
of
analyzing
public
policy making, implementing and evaluating, the practice
to
policy
making,
implementing
and
evaluating,
the
practice
to
use policy tools for analyzing policies under the different
use
policy
tools
for
analyzing
policies
under
the
different
paradigmsincludingempiricalinvestigation,critic,deliberation,
paradigmsincludingempiricalinvestigation,critic,deliberation,
interpretation
and discourse analysis
interpretation
and discourse
analysis
1302 403 การน�
านโยบายไปปฏิ
บัติ การติดตาม
3(3-0-6)
1302 403 และการประเมิ
การน�านโยบายไปปฏิ
บัติ การติดตาม
3(3-0-6)
นผลนโยบาย
และการประเมิ
น
ผลนโยบาย
Policy Implementation, Monitoring,
PolicyEvaluation
Implementation, Monitoring,
and
and
Evaluation
ตัวแบบ ตัวแสดงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ
ตัวแบบ ตัวแสดงและปั
จจัยทีบ่มัตีอิ ิทการบริ
ธิพลต่หอความส�
าเร็จ
และความล้มเหลวของการน�
านโยบายไปปฏิ
ารแผนและ
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ม
เหลวของการน�
า
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บ
ั
ต
ิ
การบริ
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โครงการ เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสีย่ งของการน�า
โครงการ เทคนิบคตั การควบคุ
ย่ งของการน�
นโยบายไปปฏิ
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นเลิศ ของการน�หาารความเสี
นโยบายไปปฏิ
บตั ิ โดยา
นโยบายไปปฏิ
บ
ต
ั
ิ
แนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
เ
่
ี
ป็
น
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ของการน�
า
นโยบายไปปฏิ
บตั ธิ โดย
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ รวมถึง แนวคิด และวิ
ีการ
เรีติดยตามและประเมิ
นรู้ผ่านกรณีศึกนษาที
่
ป
ระสบความส�
า
เร็
จ
รวมถึ
ง
แนวคิ
ด
และวิ
ธีการฐ
ผลนโยบาย รวมถึงโครงการสาธารณะ กลไกของรั
ติดตามและประเมิ
นผลนโยบาย
รวมถึงโครงการสาธารณะ
กลไกของรั
และกลไกทางสั
งคมในการติ
ดตามตรวจสอบและประเมิ
นผลนโยบาย
การฐ
ดตามตรวจสอบและประเมิ
นผลนโยบาย การ
วิและกลไกทางสั
จัยเชิงประเมินงคมในการติ
ผล และการสร้
างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการ
วิประเมิ
จัยเชินงประเมิ
น
ผล
และการสร้
า
งข้
อ
เสนอแนะเชิ
ง
นโยบายจากผลการ
รวมถึง นวัตกรรมการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ที่มีการน�ามา
ประเมิ
น รวมถึง นวั
ตกรรมการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ที่มีการน�ามา
ใช้
ทั้งในไทยและต่
างประเทศ
ใช้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
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Models,actorsandfactorsinfluencingthesuccess
and failure of the policy implementation; overview in plan and
project management, quality control and risk management
techniques for policy implementation; the best practices for the
success of policy implementation; concepts and methods of
policy and project monitoring and evaluation; government and
social mechanism for monitoring and evaluating the policy and
projectevaluationresearch,and developpolicyrecommendation
from the results of monitoring and evaluation, and the
monitoring and evaluation’ innovations applied in Thailand and
others countries

40
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1302 404 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ความเชือ่ มโยงระหว่างโครงการกับนโยบายและแผนงาน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการ การจัดท�า
โครงการ การจัดองค์การเพือ่ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
และการควบคุมคุณภาพของการด�าเนินโครงการ เทคนิคการบริหาร
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
Analyzing linkages between policy, plan and
program and project; feasibility and impact assessment; project
formulation;organizing;factorsinfluencingprojectachievement;
risk analysis and quality control; project management
techniques; and project monitoring and evaluation
1302 405 การบริหารคุณภาพและการจัดการ
3(3-0-6)
ความเสี่ยง
Quality Administration and Risk Management
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและตัวแบบที่ใช้ใน
การบริหารคุณภาพ และการจัดการความเสี่ยง องค์ประกอบ รูปแบบของ
ความเสี่ยง กระบวนการวางแผนการบริหารและวิธีการจัดการความเสี่ยง
ในมิติองค์กรภาครัฐ รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพองค์กรผ่าน
การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร และศึกษาผ่านกรณีศึกษา
Philosophy, model, concept, theory and tools in
quality management and the risk management, component of
the risk model. Management planning process and how to
manage risk in public organization, and how to improve the
quality of corporate performance; study through case studies
1302 406 การจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Management
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องในการจัดการวิบตั ภิ ยั และ
ศึ ก ษาการจั ด การวิ บั ติ ภั ย โดยการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา การจั ด การใน
สภาวการณ์ดังกล่าว แนวทางการแก้ไข ผลกระทบและผลที่ตามมาหลัง
การเกิดวิบัติภัย
Concepts and theories related to disaster
management; disaster studies by analyzing the problem and

management in such circumstances. Guidelines for editing
the impact and consequences of disasters
1302 407 การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Management
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ว ่ า ด้ ว ยภาครั ฐ บริ ก าร
สาธารณะ การประสานงานและการร่วมปฏิบตั งิ านระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน ระบบการจัดการในรูปแบบ ลักษณะและระดับต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ
Meanings, concepts and theories of public sector,
public services, coordination and cooperation between public
sector and private sector; public sector management system in
different forms and different levels.
1302 408 การพัฒนาองค์การและองค์การแห่ง
3(3-0-6)
การเรียนรู้
Organization Development
and Learning Organization
ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ ค่านิยม
และและฐานคติของการพัฒนาองค์การพฤติกรรมมนุษย์ทมี่ ตี อ่ การพัฒนา
องค์การ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ องค์
ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลก
เปลี่ยนความรู้ กลวิธี เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้
กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏิบตั กิ ารจัดการความรูใ้ นองค์กรรวมทัง้ กรณี
ศึกษาจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
Definitions and concept of organization
development, values and base model; human behavior with
effect to organization development; organization development
for learning organization; model of knowledge management;
sources of knowledge, components and steps in knowledge
management; knowledge creation and sharing processes,
tactics, techniques and tools for knowledge management,
planning strategy and execution of knowledge management in
organization; case studies from organizations in Thailand and
abroad
1302 409 จริยธรรมส�าหรับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Ethics for Public Sectors Administration
จริยธรรมทัง้ ในแง่ของความรูท้ เี่ ป็นหลักทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดในการปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ โดย
สาระส�าคัญเป็นการศึกษาถึงต�าแหน่งแห่งที่ของจริยธรรมในวิชาปรัชญา
การเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางจริยธรรมกับทฤษฎีและการปฏิบัติใน
ทางการเมื อ งและการบริ ห าร รวมทั้ ง การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ท ฤษฎี แ ละ
แนวคิดเชิงจริยธรรมที่มาจากแหล่งต่างๆ
Ethics, both in terms of knowledge in the main
theoretical framework and practical ideas to apply to public
administration on; study of ethics in the field of Philosophy; the

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
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ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
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หลั

link between ethical concepts and theories to practical politics
and administration as well as analysis of ethical theories and
concepts from various sources
1302 410 ภูมิปัญญากับการบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom and Local Administration
แนวคิด ความส�าคัญของภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านพืน้ ฐานความ
คิด รากเหง้าของวัฒนธรรม การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้
ความคิ ด และศั ก ยภาพของตนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการน�าภูมิปัญญาชาวบ้านไปปรับใช้กับการ
บริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้สังคมพัฒนาอย่างมั่นคงและก้าวหน้าอย่างมี
คุณภาพ
Concepts, significance of local wisdom,
conception and cultural roots; supporting local people to develop
their ideas and potentials for local development by applying
local wisdom in local administration for sustainable development
and top-quality growth
1302 411 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Innovation Management
ความหมายและแนวคิดของนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภท
และความเป็นมาของนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทั่วไทย ปัญหา
และอุปสรรคของการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น กฎหมายการจัดการ
นวัตกรรมท้องถิ่น รวมไปถึงแนวทางส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นให้
ได้รบั การยอมรับในมาตรฐานสากลด้วยการใช้หลักการบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้น
Meanings and concept of local innovation;
category and origin of outstanding local innovation all over
Thailand ; problems and obstacles of local innovation and related
law; guideline to promote local innovation to international
standard by applying business style management, public
participation by government, local organization, and local
people
1302 412 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Tourism Management
ความหมายและแนวคิดของการท่องเทีย่ วท้องถิน่ ประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการฝึกอบรมเพื่อสร้างไกด์น�าเที่ยวท้องถิ่น
เทคนิคในการจัดการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่อง
เทีย่ วท้องถิน่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วท้องถิน่ รวมถึงแนวทาง
ในการน�าหลักการบริหารจัดการของภาคธุรกิจมาปรับใช้เพือ่ สร้างความน่า
สนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มากขึ้นผนวกกับความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้น
Meanings and concepts of local tourism, sightseeing category, local guide training, local tourism management
techniques, problems and obstacles of the local tourism

management and related laws, including business style
administration and public participation by government, local
organization, and local people to promote the sight-seeing and
local tourism
1302 413 การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Recruitment, Selection, and Human
Resources Development in Public Sector
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 301 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
Prerequisite
: 1302 301 Human Resource
Management
แนวความคิด นโยบาย หลักการและวิธกี ารในการสรรหา
เลือกสรรบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในภาคราชการ ตลอดจนการพิจารณาฝึก
อบรมบุคลากรในภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์ โครงการ
เทคนิค วิธีการพัฒนาบุคคล การประเมินผลการพัฒนาบุคคล ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ในการเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ
Concepts, policies, principles, and methods of
recruitment and selection of personnel in different public sectors
as well as personnel training in the public sector; responsible
agencies, purposes, projects, techniques of personnel
development, personnel development appraisal, and different
problems concerning recruitment, selection and development
of personnel in the public sector
1302 414 การก�าหนดต�าแหน่งและการบริหาร
3(3-0-6)
ค่าตอบแทนภาครัฐ
Classification of Position and Compensation
Administration in Public Sector
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 301 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
Prerequisite
: 1302 301 Human Resource
Management
นโยบาย หลักการ วิธีการ ตลอดจนระบบการก�าหนด
ต�าแหน่งงานของราชการฝ่ายต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นภาคราชการ ระบบวิธกี ารจัด
เก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน ประเมินค่า
งานเพือ่ จัดท�าโครงสร้างเงินเดือน ศึกษาทฤษฎีคา่ จ้าง กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ค่าตอบแทนในภาครัฐ ส�ารวจค่าตอบแทนในภาคราชการของข้าราชการ
ฝ่ายต่างๆ ตลอดจนหลักและวิธีการในการบริหารค่าตอบแทน
Policies, principles, methods, and system of
classification of positions in different public sections; collecting
personnel data system for use in job analysis and job appraisal
for making wage and salary structure; wage theories, relevant
law, survey of compensation in government sector, and principle
and methods of compensation administration
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1302 415 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
3(3-0-6)
1302 415 บริ
การประเมิ
น
ผลการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านเพื
อ
่
การ
3(3-0-6)
1302 417 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
3(3-0-6)
หารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
1302 417 Local
การบริหPersonnel
ารงานบุคคลท้
องถิ่น
3(3-0-6)
บริหารทรัพยากรมนุ
ษย์ในภาครั
ฐ
Administration
Performance
Appraisal
for Human
PersonnelชาAdministration
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performance of public sector human resources
in response
to environmental
key success
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1302 416 กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6) factors for strategic management process
1302 416 กฎหมายแรงงาน
พันธ์
3(3-0-6)
1302 419 การบริหารจัดการงบประมาณ
3(3-0-6)
Labour Law andและแรงงานสั
Employee มRelation
1302
419
การบริ
ห
ารจั
ด
การงบประมาณ
3(3-0-6)
Labour
Law
and
Employee
Relation
Budgetary Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 301 การบริหารทรัพยากร
Management
เงื่อนไขของรายวิชา : มนุ
1302ษย์301 การบริหารทรัพยากร
เงืBudgetary
่อนไขของรายวิ
ชา : 1302 305 การบริหารการคลัง
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302
305 การบริหารการคลัง
มนุษย์301Human Resource
สาธารณะ
Prerequisite
: 1302
สาธารณะ
Prerequisite
: 1302
301Human Resource
Prerequisite
: 1302
305 Public Finance
Management
Prerequisite
: 1302
305 Public Finance
Administration
หลักกฎหมายแรงงาน สัManagement
ญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้าง
Administration่เป็นเครื่องมือใน
หลักาด้กฎหมายแรงงาน
างแรงงาน
สัญญาจ้าง
สาระต่าง ๆ ของงบประมาณในฐานะที
ท�าของ กฎหมายว่
วยแรงงานสัมพันสัธ์ญญาจ้
กฎหมายคุ
้มครองแรงงาน
สาระต่บางัติ ๆรูปของงบประมาณในฐานะที
่เป็นเครื่องมือใน
ท�กฎหมายคุ
าของ กฎหมายว่
าด้วยแรงงานสั
พันธ์ กฎหมายคุ
แบบพัฒนาการ ระบบงบประมาณและ
้มครองแรงงานต่
างด้าวมและกฎหมายอื
่นที้ม่เกีครองแรงงาน
่ยวข้อง และ การน�านโยบายไปปฏิ
การน�านโยบายไปปฏิ
ัติ รูปแบบพัฒนาการ
กฎหมายคุ
ครองแรงงานต่
างด้และวิ
าว วและกฎหมายอื
่นที่เกี่ยมวข้พันอธ์งสและ
ดสินใจทีเบ่ หมาะสมในภาวการณ์
ตา่ งระบบงบประมาณและ
ๆความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมาย้มทฤษฎี
วตั ถุประสงค์
ฒ
ั นาการของแรงงานสั
ากล กระบวนการตั
กระบวนการตัดหสิารและการเมื
นใจทีเ่ หมาะสมในภาวการณ์
ตา่ ง ๆความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมาย
ทฤษฎี วตั ถุการบริ
ประสงค์
และวิวฒ
ั นาการของแรงงานสั
มพันธ์ความ
สากล นโยบายการบริ
องกับงบประมาณของไทย
และของประเทศไทย
หารงานแรงงานในภาครั
ฐและเอกชน
ารและการเมื
องกับงบประมาณของไทย
และของประเทศไทย
การบริ
หารงานแรงงานในภาครั
contents
of budget as tools of policy
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนายจ้
า งและลู
ก จ้ า ง แรงงานสั มฐพัและเอกชน
น ธ์ แ บบทวิความ
ภ าคี นโยบายการบริหVarious
Various
contents
of budget as tools of policy
สัและไตรภาคี
ม พั น ธ์ ร ะหว่รวมทั
า งนายจ้
ง แรงงานสั
budgetary
systemanddecisionmakingprocess
้งสิทธิาปงและลู
ระโยชน์กตจ้่าางๆที
่ลูกจ้างพึงมได้พัรนับธ์ แ บบทวิ ภ าคี implementation;
implementation;
budgetary systemanddecisionmakingprocess
และไตรภาคี รวมทั
้งสิทธิprinciple
ประโยชน์ตto่างๆที
่ลูกจ้างพึ
งได้รhire-of-service
ับ
in different circumstance;
relation between political and
Legal
labour
law,
in different circumstance;
relation between
Legal principle
to labour
hire-of-service
policies and budgetary
in Thailandpolitical and
contract; hire-of-work
agreements,
lawslaw,
on labour
relation, administrative
contract;
hire-of-work
agreements,
laws on labour
relation,
labour protection
and foreign
labour protection;
procedures
in administrative policies and budgetary in Thailand
protection
and foreign
protection;
procedures
in
labour cases;
meaning,
theories,labour
purpose,
and evolution
of labour
labour
meaning, theories,
evolution
of labour
relationcases;
in international
and Thaipurpose,
cases; and
labour
administration
relation
in
international
and
Thai
cases;
labour
administration
in public and private sector, relation between employer and
in public and
private
and
employee;
bilateral
andsector,
trilateralrelation
labour between
relations, employer
and employee
employee;
benefits bilateral and trilateral labour relations, and employee
benefits
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1302 420 การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 305 การบริหารการคลัง
สาธารณะ
Prerequisite
: 1302 305 Public Finance
Administration
ทฤษฎีแนวความคิดพืน้ ฐานของภาษีอากร ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายการคลัง ของรัฐกับนโยบายภาษีอากรและทฤษฎีแนว
ความคิดในเรื่องจ�าแนกประเภทภาษี การก�าหนดฐานภาษี อัตราภาษี
รวมทั้ ง ระบบการจั ด เก็ บ และการคุ ้ ม ครองเอกชนผู ้ เ สี ย ภาษี โ ดย
กระบวนการทางกฎหมาย หลักการภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษี
สรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดก
โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจ
โดยเน้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Basic theory concept of tax; the relationship
between state public finance policy and tax policy as well as
concept theory in classifying the type of tax; the stipulation of
tax base, tax rate, collection system, protection of private sector
tax payer by process of law and principle of various types of tax
and duties such as revenue tax customs duty, excise tax,
property tax and inheritance tax; the structure of tax system in
Thailand, tax burden in operating business emphasizing on
revenue tax and VAT
1302 421 การคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Finance
เงื่อนไขของรายวิชา : 1301 201 การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
1302 305 การบริหารการคลัง
สาธารณะ
Prerequisite
: 1301 201 Politics and Local
Government
1302 305 Public Finance
Administration
หลักการและแนวความคิดในการบริหารเงินและการคลัง
ส่วนท้องถิ่น ที่มาของรายได้ ภาษีอากร นโยบายการเงินและการคลังส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาการเงินและการคลังส่วน
ท้องถิ่น
Principles and concepts of local finance
administration; source of income, revenues; local finance policy
and technique to solving local finance problems
1302 422 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอาชญากับกฎหมายอาญา และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเภทอาชญากรรมและอาชญากร
ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

Relationship between criminology theories,
criminal law and criminal procedural law principles; categories
of crimes and criminals, philosophy of punishment and
wrongdoer treatment
1302 423 กฎหมายอาญา
3(3-0-6)
Criminal Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300 104 กฎหมายเบื้องต้น
Prerequisite
: 1300 104 Introduction to
Laws
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด
ชอบ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระท�าความผิด
ตัวการและผู้มีส่วนในการกระท�าความผิด การกระท�าความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระท�าความผิดอีก อายุความอาญา การก�าหนดโทษ
ในทางอาญา และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทาง
อาญาแต่ละลักษณะตัง้ แต่ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์
ตลอดจนความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด
Characteristics of criminal law; theories of
responsibility; scope of criminal law, attempts on wrongdoings,
the principal and conspirators, wrongdoing in several counts
or charges, repetition of wrongdoing, prescription in criminal
law, determination of criminal penalty, and provisions enforced
to misdemeanors and criminal guilt in each title beginning from
guilt of stability of the kingdom; guilt of administration; guilt to
life, injury and property to misdemeanors, and others to cover
all the titles of guilt
1302 424 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 423 กฎหมายอาญา
Prerequisite
: 1302 423 Criminal Laws
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ตัง้ แต่หลักพืน้
ฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา หลักทัว่ ไป อ�านาจ
ของพนักงานฝ่ายปกครองและต�ารวจ พนักงานอัยการและศาล การ
สืบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธปี ฏิบตั ติ ามมาตรการบังคับ
ทางอาญา อ�านาจสัง่ การคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดี
แพ่งเกีย่ วเนือ่ งกับคดีอาญา วิธพี จิ ารณาคดีอาญาในชัน้ ต้น วิธพี จิ ารณาคดี
อาญาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามค�าพิพากษา การอภัยโทษ
การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล
The Code of Criminal procedural Law from
fundamental principles and structure of Criminal Procedural
Law to general principles, authority of the administrative section
officials and police; public prosecutors and courts, criminal case
investigation, measure for criminal enforcement, method of
following the measures for criminal enforcement; public
prosecutor’s authority for diagnosing law cases; accusation of
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criminal cases and civil cases in relation to criminal cases;
methods of proceeding criminal cases in the Appeal Court and
the Supreme Court, case enforcement according to verdicts,
granting amnesties, penalty changes, penalty reduction, and
law court fees
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1302 425 กฎหมายพยาน
3(3-0-6)
Evidence Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 423 กฎหมายอาญา
Prerequisite
: 1302 423 Criminal Laws
กฎเกณฑ์ และการสืบพยานของศาล ทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญา หลักในการรับฟังและไม่รบั ฟังพยานหลักฐาน รวมทัง้ หลักเรือ่ ง
พยานบอกเล่า ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย ข้อที่ศาลรู้เอง และเจ้าหน้าที่
น�าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาภาค 5 รวมถึงการคุม้ ครองพยาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
Legal principles pertaining to principle and take
evidence; principle in judicial evidence and exclusion of
evidence including to hearsay evidence legal assumption;
judicial cognizance and burden of proof according to Civil
Procedure Code in Book 1 title 5 and Criminal Procedure Code
in Book 5; evidence protection in accordance with Evidence
Protection Act
1302 426 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ระบบ
งานที่ส�าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ ต�ารวจ อัยการ
ทนายความ ศาล คุ ม ประพฤติ และราชทั ณ ฑ์ การประสานงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญา
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Concept and theory of criminal justice
administration, important system that is critical of the process
of criminal lawyers, police prosecutors and court probation ;
Corrections coordinating process participation of citizens and
communities in the criminal process, and the criminal justice
system works in accordance to social change
1302 427 การบริหารส�านักงาน
3(3-0-6)
Office Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ – ส่ง
เอกสาร การลงทะเบียน การแยกประเภท การสรุปข้อมูล การร่างจดหมาย
รูปแบบการพิมพ์ การจัดเก็บ การให้บริการ ข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศึกษาเกี่ยว
กับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ชุดค�าสั่งอย่างง่าย
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ

Studying and practicing of correspondence related tasks, receiving and sending official documents, formal
registration, classification, summarization ,letter drafting, data
collection and services, rules and regulations related to correspondence and information services, including to study basic
knowledge in using computer programs, simple tools and the
implication of computer in doing tasks
1302 428 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
Local Natural Resources and
Environment Management
ทฤษฎี แนวคิ ด และวิ ธี ก ารจั ด การเพื่ อ แก้ ไ ขสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เช่น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน�้า มลภาวะทาง
เสียง สภาพธรรมชาติ และป่าไม้ถกู ท�าลาย ปัญหาแหล่งเสือ่ มโทรม ปัญหา
ชุมชนแออัด ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาวะ
แวดล้อม กระบวนการวางแผน นโยบาย และการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Theories, concepts, and methods of solving
different environmental problems such as air pollution, water
pollution,noisepollution,naturalenvironmentanddeforestation;
slum and crowded communities problems which are obstacles
or means of solving problems of environmental conditions;
process of planning, policy and operation of solving the
mentioned problems of local administrative organizations in
Thailand
1302 429 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Seminar on Public Policy Problems
ประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านนโยบายสาธารณะ
ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ ระดั บ ชาติ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น และทั้ ง ในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิง่ แวดล้อม โดยเชือ่ มโยงกรอบ
ทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ น โยบายมาใช้ ใ นการ
อภิปรายกรณีตัวอย่าง โดยท้ายที่สุดจะต้องสามารถสร้างข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การแก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ห ลั ก การและเป็ น ไปได้ ใ น
ทางปฏิบัติ
Exchange knowledge between the lecturer and
students involved in policy issues and challenges of public
policy in supra-state, intra-state and ultra-state levels on various
perspectives including economic, social, culture, politics and
environment; combine concepts and case study, and develop
social relevant policy recommendations for practical solving
policy problems
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1302 430 สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Seminar on Problems in Public
Sectors Administration
สัมมนาถึงปัญหาการบริหารงานภาครัฐ สาเหตุของปัญหา
รวมถึงอภิปรายวิธกี ารและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภาครัฐ
Seminaron the problemsof public administration,
causes of the problems, discussion of approach and how to solve
the problems of public administration
1302 431 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Seminar Problems in Local Administration
บทบาททางด้านการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและความจ�าเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อต้องการให้นิสิตมีความรู้และทักษะที่
จ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่
Study the role and the need of local organizations
to upgrade the management capacity; provide learning and
skills of modern local administration
1302 432 สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหาร
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Seminar on the Issue in Human
Resources Administration in Public Sectors
เงื่อนไขของรายวิชา : 1302 301 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
Prerequisite
: 1302 301 Human Resource
Management
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และนโยบายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ กระบวนการและเทคนิคต่างๆของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทัง้ ศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาค
รัฐโดยค�านึงถึงผลกระทบ และปัจจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อการบริหาร
งานทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Philosophies, concepts and policies of human
resource administration in public sector, procedure and
technique in human resource administration, learning the
problems of human resource administration, impact and
environment of human resource administration in public
sector
1302 433 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
3(0-6-6)
Practicum in Political Science
การฝึกงานในหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น
องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงใน
หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการศึกษาแบบนับหน่วยกิต การประเมิน
ผลใช้เกณฑ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)
Field training in the government agency, local
administrative organization, non-government organization, or

private sector in order to gain direct experience from the
agencies mentioned. Course grades will be S (Satisfactory)
or U (Unsatisfactory)
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. วิชาเอกบังคับ
0105 103 การเขียนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Writing
ศึ ก ษาโครงสร้ า งแบบต่ า ง ๆ ฝึ ก เขี ย นประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ โดยใช้ค�าเชื่อมโยงและเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่าง
ถูกต้อง
Practical lesson of writing structure, including
writing lesson of sentences and a short article with proper usage
of conjunctions and punctuation
1301 427 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ทฤษฎีตา่ ง ๆ เกีย่ วกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านีต้ ลอดจนประโยชน์ของทฤษฎีดงั
กล่าวในการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ
Various theories concerning international
political economy; hypotheses and conclusions of those theories;
and advantages of the theories in making correct understanding about international political economy
1303 201 ประวัติศาสตร์และวิถีปฏิบัติทางการทูต
3(3-0-6)
Diplomatic History and Practices
พัฒนาการของประวัตศิ าสตร์ทางการทูตตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงวิถีปฏิบัติทางการทูตบางประการที่มีต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศ วิกฤตการณ์ สงคราม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในโลกปัจจุบัน
Overview of the diplomacy historical evolution
including practices of diplomacy in international politics, crisis,
war, and ongoing social and economic changes in world affairs
1303 202 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Theories and Approaches of
International Relations
เงื่อนไขของรายวิชา : 1300103 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น
Prerequisite
: 1300103 Introduction to
Political Science
ทฤษฎี แนวคิด และมโนทัศน์ ทฤษฎีอ�านาจทฤษฎีระบบ
แนวคิดว่าด้วยบูรณการและความขัดแย้งมโนทัศน์ว่าด้วยพฤติกรรมใน
นโยบายต่างประเทศการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
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Theories, approaches and concepts in
internationalpolitics: Power Theory,SystemTheory, approaches
in integration and conflict, concepts in foreign Policy behavior;
systematic analysis of international politics
1303 203 การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Politics
สถาบั น หรื อ องค์ ก รและองค์ ป ระกอบส� า คั ญ ๆ
กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการด�าเนินการเมืองระหว่างประเทศตลอดจน
วิเคราะห์สถานการณ์หรือประเด็นทีส่ า� คัญทางการเมืองระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันโดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ผู้น�าของประเทศ
กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯซึ่งมีอิทธิพลต่อการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
Institutions or organizations and their important
elements, different processes used to operate international
politics; analyze significant situations or issues on current
international politics by emphasizing various factors such as
geographical, economic, political, ideology, and international
political system contexts; leaders, interest groups and so on,
that have influences on the conduct of international politics
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1303 204 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organization
พัฒนาการ หลักการ โครงสร้างและบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม องค์การ
ระหว่างประเทศในฐานะตัวแสดงส�าคัญและในฐานะเครื่องมือของรัฐใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมสันติภาพและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
Developments, principles, structures and roles of
international organizations in political, military, economic, and
social affairs; international organizations as major actors in
international relations, and an instrument of states; roles of
international organizations in resolving international conflicts
and in promoting peace and international cooperation
1303 301 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 3(3-0-6)
มหาอ�านาจ
Foreign Relations and Policies of
Major Powers
ความสั มพั นธ์ แ ละนโยบายต่ า งประเทศของประเทศ
มหาอ�านาจส�าคัญอาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ และสหภาพ
ยุโรป กระบวนการในการก�าหนดนโยบาย ต่างประเทศในบริบทของปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงศึกษาบทบาทของประเทศมหาอ�านาจ
ต่อการเมืองโลก

Foreign Relations and Policies of major powers, e.g. United
States of America, Russia, China, India, Japan, and the European
Union; the foreign policy-making process in the context of
domestic and international settings including studying the roles
of major powers in the world politics
1303 302 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Laws
ประวัติ และแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศการ
รับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษและการ
คุ้มครองทางการทูต เชื้อชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญา
และข้อตกลง การอนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทสงครามและ
อาชญากรรมทางสงคราม การก่อการร้าย ตัวประกัน และความเป็นกลาง
History and sources of international law;
recognition of states and governments; rights and duties of
states; territorial boundaries; diplomatic privileges and
immunities; nationality; extradition; treaties and agreements;
arbitration and adjudication of disputes, war, war crimes,
terrorism, hostages, and neutrality
1303 303 ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Relations
พืน้ ฐานความสัมพันธ์ตา่ งประเทศของไทยในสมัยปัจจุบนั
ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของผู้น�าไทย นโยบาย
ของไทยต่อประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภูมภิ าค รวมถึงกระบวนการ
ก�าหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
Foundations of modern Thai foreign relations;
continuities and changes of Thai elites’ international outlook;
Thai policy toward major powers and its neighboring countries;
Thai foreign policy-making process
1303 304 บทคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Selected Reading in International Relations
งานเขียนภาษาอังกฤษทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่คัดสรรและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะ
อ่านเอาเรื่อง
Selected Readings International Relations and
related writings the English for comprehension
1303 401 นโยบายต่างประเทศของเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
Foreign Policy of Southeast Asia
นโยบายต่ า งประเทศของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งประชาคมอาเซียน
Foreign relations of Southeast Asian countries
in the present day and trends in the future including ASEAN
Community

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
ษาระดับบปร�ปริญญญาตร�
ญาตรีปปีกการศึ
ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

1303 402 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
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1303 402 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
3(3-0-6)
Foreign
ในอนุ
ภูมิภPolicy
าคลุ่มแม่ofนthe
�้าโขงGreater Mekong
Sub-region
Foreign
Policy of the Greater Mekong
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้า
Sub-region
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ภูมิภาคลุ่มน�้า
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โขงโดยพิจารณาทัForeign
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ทของปัofจจัmembers
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settings
Sub-Regions in the context of domestic and international
2. วิชาเอกเลือก
settings
2.1
าเลือกในวิ
2. วิชวิชาเอกเลื
อก ชาเอก
1303วิช403
โลกาภิ
วัตน์กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
2.1
าเลือกในวิ
ชาเอก
Globalization
andอWorld
1303 403 โลกาภิ
วัตน์กับการเมื
งโลก Politics
3(3-0-6)
แนวคิ
ด
และผลกระทบของโลกาภิ
ว
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ต
่
อ
การเมื
องทั้ง
Globalization and World Politics
ระดับภายในประเทศและระหว่
างประเทศโดยเน้นการวิ
ผลกระทบ
แนวคิดและผลกระทบของโลกาภิ
วัตเน์คราะห์
ต่อการเมื
องทั้ง
ที่มีตบ่อภายในประเทศและระหว่
รัฐชาติ ประชาธิปไตย และความสั
มพันนธ์รการวิ
ะหว่เาคราะห์
งประเทศต่
าง ๆ
ระดั
างประเทศโดยเน้
ผลกระทบ
ง เศรษฐกิปไตย
จ และสั
งคม มพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
ทีในด้
่มีตา่อนการเมื
รัฐชาติอประชาธิ
และความสั
and งeffects
ในด้านการเมือง Concepts
เศรษฐกิจ และสั
คม of globalization on politics
at national and
international
levelsof globalization
with the emphasis
on
Concepts
and effects
on politics
analyzing
of globalization
states,
at
national effects
and international
levels on
withthethenation
emphasis
on
democracy
and relations
of differentoncountries
in political,
analyzing effects
of globalization
the nation
states,
economic andandsocial
fields of different countries in political,
democracy
relations
economic and social fields
1303 404 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy
and International
Negotiation
1303 404 การทู
ตและการเจรจาระหว่
างประเทศ
3(3-0-6)
บทบาทของการทู
่องมือNegotiation
การด�าเนินนโยบาย
Diplomacy andตในฐานะเครื
International
ต่างประเทศรูปแบบการเจรจาทางการทู
ตการทู่อตงมื
ทวิอภการด�
าคีการทู
พหุภาคี
บทบาทของการทูตในฐานะเครื
าเนินตนโยบาย
งการทูตปในระดั
บต่าง ๆอาทิระดับเจ้ตาหน้
าทีร่ตะดั
ฐมนตรี
ต่รวมถึ
างประเทศรู
แบบการเจรจาทางการทู
การทู
ทวิบภรัาคี
การทูแตละระดั
พหุภาคีบ
ผู้น�าประเทศ
กษากระบวนการเจรจาระหว่
้งแต่กแารเตรี
รวมถึ
งการทูตศึในระดั
บต่าง ๆอาทิระดับเจ้าหน้างประเทศตั
ทีร่ ะดับรัฐมนตรี
ละระดัยมบ
ขัผู้นตอนการเจรจาการเจรจาต่
อ
รองและรู
ป
แบบของผลการเจรจา
�าประเทศ ศึกษากระบวนการเจรจาระหว่างประเทศตั้งแต่การเตรียม
Roles of diplomacy
a tool used in the conduct
ขั้นตอนการเจรจาการเจรจาต่
อรองและรูasปแบบของผลการเจรจา
of foreign policy.
andasinternational
at
RolesDiplomacy
of diplomacy
a tool used inregulation
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bilateral
level,andandinternational
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of foreignlevel,
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including
official,
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study the
bilateral level,
multilateral
level,and
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summit negotiation
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1303 405 สื่อและวัฒนธรรมข้ามชาติในการเมืองโลก 3(3-0-6)
Transnational
Culture
1303 405 สืMedia
่อและวัand
ฒนธรรมข้
ามชาติในการเมื
องโลก 3(3-0-6)
in World
Media
andPolitics
Transnational Culture
อิทธิWorld
พลของสื
่อ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่
in
Politics
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องภายในประเทศและระหว่
ข้การเมื
ามพรมแดนของรั
ฐในยุคโลกาภิาวงประเทศ
ัตน์ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อระบบ
Media influenceางประเทศ
and transnational culture which
การเมืองภายในประเทศและระหว่
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Mediaborders
influencein and
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which
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andofinternational
transcends
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globalization,levels
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1303 406 ตลาดเกิดใหม่ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
World Politics 3(3-0-6)
1303 406 Emerging
ตลาดเกิดใหม่Economy
ในการเมือinงโลก
แนวคิดและพัEconomy
ฒนาการของประเทศก�
ลังพัฒนาในการเข้า
Emerging
in World าPolitics
มามีบทบาททางเศรษฐกิ
และสถาบันา
วิเคราะห์
เศรษฐกิจ การเมือางลัสังงพัคม
แนวคิดจและพั
ฒนาการของประเทศก�
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าลังพัฒเศรษฐกิ
นาประสบความส�
จหรืและสถาบั
อล้มเหลวน
ต่มามี
าง บๆทบาททางเศรษฐกิ
จ วิเคราะห์
จ การเมือง สัาเร็งคม
รวมทั
่มประเทศก�
งพัฒนาในความสั
าง
ต่าง ๆ้งบทบาทของกลุ
ที่ส่งผลให้ประเทศก�
าลังพัฒาลันาประสบความส�
าเร็มจพัหรืนอธ์ล้รมะหว่
เหลว
ประเทศ
รวมทั้งบทบาทของกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาในความสัมพันธ์ระหว่าง
Concepts and development of developing
ประเทศ
countries in the
economy;and
economic, ofpolitical
analyze
docial,
Concepts
development
developing
and institutions
emerging
economypolitical
“succeed”
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that makeanalyze
countries
in the economy;
economic,
docial,
“fail”
including roles
these countries
International
Relations
and institutions
thatof make
emergingineconomy
“succeed”
or
“fail” including roles of these countries in International Relations
1303 407 สัมมนาประเด็นปัจจุบันใน
3(3-0-6)
มพันธ์รนะหว่
1303 407 ความสั
สัมมนาประเด็
ปัจจุาบงประเทศ
ันใน
3(3-0-6)
Seminar
Issues in
ความสัมพันonธ์รCurrent
ะหว่างประเทศ
International
Relations
Seminar on Current
Issues in
การสัมมนาประเด็
นส�าคัญต่างๆ ในทางความสัมพันธ์
International
Relations
ระหว่างประเทศทีการสั
่ก�าลังมเกิมนาประเด็
ดขึ้นตามยุนคส�สมั
าคัยญต่างๆ ในทางความสัมพันธ์
current
ระหว่างประเทศทีSeminar
่ก�าลังเกิดขึon้นตามยุ
คสมัissues
ย that is important to
International Relations
present
day that is important to
Seminar in
onthe
current
issues
International Relations in the present day
1303 408 สัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน
3(3-0-6)
on นTrans-border
Issues
1303 408 Seminar
สัมมนาประเด็
ปัญหาข้ามพรมแดน
3(3-0-6)
การสั
มมนาประเด็
นต่าง ๆ ทางการเมื
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on Trans-border
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เศรษฐกิ
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1303 409 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Environmental
Politics 3(3-0-6)
1303 409 International
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้
อมระหว่างประเทศ
ประเด็
นส�าคัญด้าEnvironmental
นสิง่ แวดล้อมในโลกปั
จจุบนั อาทิ ภาวะ
International
Politics
โลกร้อน ปัญหามลภาวะทางน�
การใช้ทรัพจจุยากรธรรมชาติ
ประเด็นส�าคัญา้ และทางอากาศ
ด้านสิง่ แวดล้อมในโลกปั
บนั อาทิ ภาวะ
แนวคิ
การปัญหาสิ่งแวดล้
โลกร้อดนและแนวทางในการจั
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globalenvironmental
warming, water
and facing
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the world
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analysis
of international
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today,
as global
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statesanalysis
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1303 410 การพัฒนาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Development
ทฤษฎีพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ ประวัติ
ของการพัฒนาในบริบทระหว่างประเทศ ประเด็นส�าคัญของการพัฒนา
ระหว่างประเทศ อาทิ ความยากจน สุขภาพ การศึกษา ความช่วยเหลือต่าง
ประเทศ เพศสภาพ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และ
ประเด็นอื่น ๆ โดยเน้นที่กรณีศึกษาในประเทศก�าลังพัฒนา
Basic theories and strategies of development;
history of development in international context; key issues in
international development including poverty, health, education,
foreign aid, gender, environmental sustainability, governance,
and other issues mainly through case studies in developing
countries

48
44

1303 411 ความมั่นคงของมนุษย์ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Human Security in World Politics
นิยาม หลักการ และความส�าคัญของแนวคิดความมัน่ คง
ของมนุษย์ รวมถึงศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์
เช่น ความกลัวจากภัยคุกคาม ความขัดแย้งและสงครามภายใน การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ การขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต การค้ามนุษย์
การอพยพลี้ภัย เป็นต้น โดยเน้นศึกษาปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อการเมืองโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Definition, principles and backgrounds of human
security,which also includes the key issues relating to human
security, such as, fear from threat, conflict and civil war,
genocide, insufficiency of basic needs, human trafficking and
the displaced persons by focusing on human security issues
affecting world politics especially in Southeast Asia
1303 412 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Strategy and Security
ประเด็นส�าคัญด้านความมั่นคงที่กระทบต่อประชาคม
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน พัฒนาการของระบบความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่รัฐชาติและ
องค์การระหว่างประเทศใช้ในการรักษาความมั่นคง
Security issues facing the international
community today, historical background of the development of
international systems of security, and prospects for the future
of security, as well as strategies used by nation states and
international organizations to maintain security
1303 513 สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Human Rights in International Relations
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสิทธิมนุษยชนกับอ�านาจอธิปไตยของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิทธิมนุษยชน นโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติและจริยธรรม

Important of human rights in international
relations, human rights and state sovereignty; relationship
between human rights, foreign policy, national interests and
ethics
1303 414 สัมมนา การวิเคราะห์และการแก้ไข
3(3-0-6)
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
Seminar on International Conflict
Analysis and Resolution
นิยามและแนวคิดต่าง ๆ ของความขัดแย้งและการแก้ไข
ความขัดแย้ง แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์และระบบสังคมที่มีผลต่อ
การสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลอดจนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการ
แก้ไขความขัดแย้งทั้งระดับระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มสังคม และระดับ
ระหว่างประเทศ
Definitions and concepts of and its resolution,
concepts about human behavior and social systems as they
relate to the origins of international conflict, as well as
appropriate methods of conflict resolution at interpersonal, intergroup, and international levels
1303 415 มหาอ�านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Major Powers and Southeast Asia
ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างมหาอ�านาจกับ
ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อิ ท ธิ พ ลของมหาอ� า นาจต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค
Cooperation and conflict between major powers
and Southeast Asian countries, the influence of major powers
on politico-economic changes of the region
1303 416 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
Foreign Policy of the United States of America
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน และ
ทิศทางแนวโน้มในอนาคตโดยเน้นปัจจัยภายในและภายนอกประเทศทีม่ ี
อิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ
foreign poticy of the United States of America in
the present day and trends in the future by focusing on domestic
and international factors that influence the country’s foreign
policy
1303 417 นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
Foreign Policy of China
นโยบายต่างประเทศของจีนในปัจจุบัน และทิศทางแนว
โน้มในอนาคตโดยเน้นปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพล
ต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ
foreign policy of the China in the present day and
trends in the future by focusing on domestic and international
factors that influence the country’s foreign policy

หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
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ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

1303 418 นโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
Foreign Policy of East Asia
นโยบายต่างประเทศของกลุม่ เอเชียตะวันออก เช่น ญีป่ นุ่
สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ในปัจจุบนั รวมถึงความสัมพันธ์ของมหาอ�านาจ
โลกกับเอเชียตะวันออก โดยเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของประเทศ
มหาอ�านาจในภูมิภาคและประเด็นส�าคัญ เช่น การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ความร่วมมือและความขัดแย้ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ภูมิภาค เป็นต้น
Foreign policy of East Asia Countries such as
Japan,RepublicofKorea,andChinainthepresentday,including
relations between the world’s major powers and countries in
East Asia by focusing on the major powers within the region
and the key issues such as nuclear development project,
cooperation and conflict, which also includes conflict solution
in the region, etc
1303 419 นโยบายต่างประเทศของเอเชียใต้
3(3-0-6)
Foreign Policy of South Asia
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ รวมถึง
ความสัมพันธ์ของมหาอ�านาจโลกกับเอเชียใต้ โดยเน้นการศึกษาความ
สัมพันธ์ของประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคและประเด็นส�าคัญ เช่น การ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ความร่วมมือและความขัดแย้ง รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เป็นต้น
Foreign policy of South Asia countries, including
relations between the world’s major powers and South Asia
countries by focusing the major powers within the region and
the key issues such as nuclear development project, cooperation
and conflict, which also includes conflict solution in the region,
etc
1303 420 นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
Foreign Policy of the European Union
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปที่
ผ่านมาในอดีตและที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในฐานะของสถาบันระหว่าง
ประเทศและจุดยืนของแต่ละประเทศสมาชิก โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีลักษณะเฉพาะของยุโรปในด้านพัฒนาการทางการเมือง
Foreignpolicyof countriesin theEuropeanUnion,
both from the perspective of international institution and the
individual nation state, with an emphasis on unique European
factors of political development
1303 421 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3(3-0-6)
และกลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต
Foreign Policy of Russia and
Former Soviet Union States
นโยบายต่างประเทศของรัสเซียและประเทศต่างๆ ทีเ่ คย
เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต โดยเน้นบทบาทมหาอ�านาจของสหภาพ

โซเวียตในยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็นในช่วงเวลาของการเปลีย่ น
ผ่านจากสหภาพโซเวียตมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน
Foreign policy relations of Russia and the other
nation states that formerly were a part of the Soviet Union, with
an emphasis on the Cold War and Post-Cold War roles of Russia
as a power in the transition period
1303 422 นโยบายต่างประเทศของตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
และแอฟริกา
Foreign Policy of Middle East and Africa
นโยบายต่างประเทศของประเทศและองค์การในภูมภิ าค
ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก า โดยเน้ น การศึ ก ษาพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์จากยุคจักรวรรดินิยมถึงยุคสงครามเย็น การจัดตั้งรัฐ
อิสราเอล และยุคหลังสงครามเย็น ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ�านาจและระบบเศรษฐกิจโลก
Foreign policy of the nations and regional
organizations in the Middle East and Africa, with an emphasis
on the historical development from imperialism period to the
Cold War, the establishment of Israel, and the post-Cold War
period, including the interaction with superpowers and the
global economy
1303 423 นโยบายต่างประเทศของลาตินอเมริกา
3(3-0-6)
Foreign Policy of Latin America
นโยบายต่างประเทศของประเทศในลาตินอเมริกาสมัย
ปัจจุบันความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ผู้น�านโยบาย
และกระบวนการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของลาตินอเมริกาต่อ
ประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภูมิภาค
Foundations of modern Latin America foreign
relations; continuities and changes of elites’ international
outlook; Latin America policy toward major powers and its
neighboring countries; Latin America foreign policy-making
process
1303 424 สัมมนา ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
กับประเทศเพื่อนบ้าน
Seminar on Thai Foreign Relations
towards Neighboring Countries
ความสัมพันธ์ตา่ งประเทศของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
อาทิ ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเหล่านั้นทั้งในด้านการเมือง
ภายใน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Thai foreign relations with neighboring countries,
such as Laos, Cambodia, Myanmar, and Malaysia as well as
analyzing factors affecting Thai foreign policies towards these
countries including domestic politics, economic and sociocultural matters

หลัหลักสูกตสูรการศึ
ตรการศึกษาระดั
กษาระดับปริ
บปร�ญญญาตรี
ญาตร�ปีปกการศึ
ารศึกกษาษา2559
2563มหาวิ
มหาว�ททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
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1303 425 สัมมนา ความร่วมมือและการรวม
3(3-0-6)
กลุ่มภูมิภาค
Seminar on Regional Cooperation
and Integration
แนวคิดทฤษฎีภมู ภิ าคนิยมและการรวมกลุม่ วิวฒ
ั นาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบ โครงสร้าง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากความร่วม
มือและการรวมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ยุโรป เอเชีย
และอเมริกาโดยเน้นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
Theories and concepts of regionalism and
integration; study on evolution, structures, related factors and
consequences of regional cooperation and integration in various
regions such as Europe, Asia, and the America through
comparative perspectives
2.2
า 6าหน่6 วหน่
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2.2 วิวิชชาเอกเลื
าเอกเลืออกภาษาต่
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โดยต้องเลือกศึกษาภาษาเดียวกันอย่างต่อเนื่องให้ครบ 6 หน่วยกิต
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0105 106 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(1-2-3)
Basic French 1
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson of listening, speaking, reading
and writing skills in French for effective communication

0106961 ภาษาจีน 1
3(1-2-3)
Basic Chinese 1
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson of listening, speaking, reading,
and writing skills in Chinese for effective communication
0106 962 ภาษาจีน 2
3(1-2-3)
Basic Chinese 2
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในระดับ
สูงขึ้น ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson for higher levels of listening,
speaking, reading, and writing skills in Chinese for effective
communication
3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ไม่ซ�้ากับวิชาเอกของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งในคณะ หรือนอกคณะ (ยกเว้น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ�านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0105 107 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(1-2-3)
Basic French 2
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส
ในระดับสูงขึ้นให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson for higher levels of listening,
speaking, reading and writing skills in French for effective
communication
0106831 ภาษาเวียดนาม 1
3(1-2-3)
Basic Vietnamese 1
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson of listening, speaking, reading,
and writing skills in Vietnamese for effective communication
0106 832 ภาษาเวียดนาม 2
3(1-2-3)
Basic Vietnamese 2
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม
ในระดับสูงขึ้น ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practical lesson for higher levels of listening,
speaking, reading, and writing skills in Vietnamese for effective
communication
หลักกสูสูตตรการศึ
รการศึกกษาระดั
ษาระดับบปร�ปริญญญาตร�
ญาตรีปปีกการศึ
ารศึกกษาษา2563
2559 มหาว�
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
หลั

ภาคผนวก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ปรัชญา

ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.2 ความส�ำคัญ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก�ำหนดไว้ว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชา
ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพือ่ นมนุษย์ และเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีทกุ หลักสูตรจึงมีความส�ำคัญในการสร้างและผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและสังคม
โลก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ มีความรับผิดชอบในการท�ำงานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่
เพื่อมหาชน” เพื่อให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
การปรับตัวเพือ่ การด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพและความสุขนับเป็นสิง่ ส�ำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะที่จ�ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ. 2561 อันได้แก่ การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
และมีความเป็นผู้น�ำเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างสันติสุข กล้าต่อต้านการกระท�ำในสิ่งที่ผิด
ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การจัดการเรียนรูแ้ บบผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม โดยให้นสิ ติ ได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ผ่านการท�ำโครงการ การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรูบ้ นฐานนวัตกรรม การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเป็นฐาน การจัดการเรียนรูโ้ ดยให้นสิ ติ ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
ผูเ้ รียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูลกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการด�ำเนินชีวิต เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข มีความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ อีสานและสามารถถ่ายทอดได้ และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้ ำ� พาให้เกิดประโยชน์กบั ท้องถิน่ ประเทศชาติ
และนานาชาติได้
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ส�ำนักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยน�ำเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการก�ำหนดกลุ่มวิชา โครงสร้างของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดท�ำรายละเอียด
และเนื้อหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์ เข้าใจตนเองและผู้อื่น และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส�ำนึกสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
5. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
		

รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

		

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ภาษาและการสื่อสาร
1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
5. กลุ่มวิถีสังคม
*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่ 1 - 5
รวม

จำ�นวนรายวิชา

จำ�นวนหน่วยกิต

21
8
14
10
10
14

4
2
4
4
4
4
8
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่ 1 - 5 ได้แก่
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 4. กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง และ 5. กลุม่ วิถสี งั คม เพือ่ ให้หน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
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1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
4 หน่วยกิต
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
2(1-2-3)
		
Preparatory English
0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Communicative English
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตเลือกเรียน
0041 003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2(1-2-3)
		
English for Humanities and Social Sciences
0041 004 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(1-2-3)
		
English for Science and Technology
0041 005 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
		
English for Health Science
0041 006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
		
English for Career Preparation
0041 007 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสื่อ
และความบันเทิงสากล
2(1-2-3)
		
English for Global Media and Entertainment
0041 008 ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้สร้างสรรค์
เนื้อหาสื่อสังคม
2(1-2-3)
		
English for Social Media Content Creators
0041 009 ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ 2(1-2-3)
		
English for Online Entrepreneurs
0041 010 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักเดินทางรอบโลก 2(1-2-3)
		
English for World Travelers
0041 011 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอเชิงวิชาการ 2(1-2-3)
		
English for Academic Presentation
0041 012 ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ
2(2-0-4)
		
Integrated Thai for Career Preparation
0041 013 ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ
ความคิดสร้างสรรค์
2(2-0-4)
		
Applied Thai for Happiness and Creativity

0041 014 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Chinese for Communication
0041 015 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Korean for Communication
0041 016 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Japanese for Communication
0041 017 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Vietnamese for Communication
0041 018 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Khmer for Communication
0041 019 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Myanmar for Communication
0041 020 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
Laos for Communication
0041 021 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
		
French for Communication
1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 หน่วยกิต
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)
		
Digital Literacy and Life for Transformation
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตเลือกเรียน
0041 023 พลเมืองดิจิทัล
2(2-0-4)
		
Digital Citizens
0041 024 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับส�ำนักงานดิจิทัล 2(2-0-4)
Digital Office Software Application
0041 025 การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
		
Logical Thinking Based Problem Solving
0041 026 การวิเคราะห์และการน�ำเสนอข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4)
		
Basic Data Analytics and Presentation
0041 027 คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
2(2-0-4)
		
Content and Digital Media
0041 028 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพือ่ ชีวติ 2(2-0-4)
		
Modern Science and Innovations for Life
0041 029 วิศวกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
2(1-2-3)
		
Everyday Engineering
2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4 หน่วยกิต
0042 001 ประชากรโลก ไร้โรค
2(2-0-4)
		
Global Health and Disease Prevention
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0042 002 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2(2-0-4)
0043 003 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2(2-0-4)
Health Awareness
		
Smart Investment
0042 003 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ
0043 004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2(2-0-4)
แบบองค์รวม
2(2-0-4) 		
Young Entrepreneurs
		
Holistic Health Promotion
0043 005 ผู้ประกอบการทางสังคม
2(2-0-4)
0042 004 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2(2-0-4) 		
Social Entrepreneurship
		
Health Care for Different Age Groups
0043 006 ธุรกิจออนไลน์
2(2-0-4)
0042 005 อาหารและการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
		
Online Business
และความงาม
2(1-2-3)
0043 007 แก่นการน�ำเสนออย่างตรงเป้า
2(2-0-4)
		
Food and Exercise for Health and Beauty
		
Essence of Pitching
0042 006 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-4)
0043 008 การเงินส่วนบุคคล
2(2-0-4)
		
Consumption of Pharmaceutical
		
Personal Finance
		
and Health Products
0043 009 การด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ
2(2-0-4)
0042 007 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน 2(2-0-4) 		
Smart Living
Inter-professional Learning for
0043 010 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
		
Community Health
		
Food and Agricultural Innovation
0042 008 ทักษะชีวิต
2(2-0-4) 4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
4 หน่วยกิต
		
Life Skills
0044 001 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2(1-2-3)
0042 009 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม 2(2-0-4) 		
University’s Mission and Community
Personality for Socialization
0044 002 ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
0042 010 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2(2-0-4) 		
Leadership for Change
		
Disaster Survivor
0044 003 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2(2-0-4)
0042 011 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Citizenship for Well-Being
Environmental-Friendly Lifestyle
0044 004 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�ำวัน 2(2-0-4)
0042 012 การจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ 2(2-0-4)
Laws and Everyday Rights
		
Home Arrangements for Life Quality
0044 005 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2(2-0-4)
		
Enhancement
Laws for Employees
0042 013 กัญชาวิทยา
2(2-0-4)
0044 006 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน 2(2-0-4)
		
Cannabis Science
		
The King’s Philosophy and Sustainable
0042 014 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2(2-0-4) 		
Development
		
Pets and Life
0044 007 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ำรงชีวิต 2(2-0-4)
3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
4 หน่วยกิต
Religion and Reasoning for Living
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0044 008 ชีวิตและสันติสุข
2(2-0-4)
0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4) 		
Life and Peace
		
Design Thinking
0044 009 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
วิชาที่ก�ำหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�ำนวน 2 หน่วยกิต
		
Meditation for Life Development
0043 002 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ
0044 010 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
นวัตกรรม
2(2-0-4)) 		
Environmental Volunteers
		
Creativity and Innovation Management
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5. กลุ่มวิถีสังคม
4 หน่วยกิต
0045 001 ศิลปะกับชีวิต
2(2-0-4)
		
Art Appreciation
0045 002 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2(2-0-4)
		
Music and Isan Performing Arts
0045 003 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
		
Wisdom for Quality of Life
0045 004 รู้จักอาเซียน
2(2-0-4)
		
Introduction to ASEAN
0045 005 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม
2(2-0-4)
		
Humans and Social and Cultural Diversity
0045 006 พหุวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง
2(2-0-4)
Plural Culture of Mekong Region
0045 007 อีสานทันโลก
2(2-0-4)
		
Globalized Isan
0045 008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร
วัฒนธรรมเป็นสินค้า
2(2-0-4)
		
Cultural Management: Cultural
		
Commoditization
0045 009 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2(2-0-4)
		
Cultural Tourism

0045 010 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน 2(2-0-4)
		
Food and Beverages from Local Wisdom
0045 011 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2(2-0-4)
		
Wisdom and Innovative Isan Textile
0045 012 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์ 2(1-2-3)
Siam Amulets: Identification and Conservation
0045 013 คติความเชื่อตะวันออกส�ำหรับการอยู่อาศัย 2(2-0-4)
		
Eastern Beliefs for Living
0045 014 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2(2-0-4)
		
Management of Local Landscape
หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิม่ เติมอีกไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
ในกลุ่มวิชาที่ 1 - 5 ได้แก่ 1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ 5. กลุ่มวิถีสังคม
เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English
0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลุ่มวิถีสังคม
รวม

จำ�นวนหน่วยกิต
2
2
2
2
8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
เลือกกลุ่มวิถีสังคม
รวม
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จำ�นวนหน่วยกิต
2
2
2
2
8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
เลือกกลุ่มวิถีสังคม
รวม

ก-8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
เลือกกลุ่มวิถีสังคม
รวม

จำ�นวนหน่วยกิต
2
2
2
2

8

จำ�นวนหน่วยกิต
6

6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�ำอธิบายรายวิชา

0041 004 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(1-2-3)
		
English for Science and Technology
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
เชิ ง วิ ช าการและการท� ำ ความเข้ า ใจในศาสตร์ เ ฉพาะด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Skills in using English for academic
communication and comprehension in a specific field of
Science and Technology

1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
4 หน่วยกิต
		 วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 2(1-2-3)
		
Preparatory English
ค�ำศัพท์ ส�ำนวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ� ำ วั น การฟั ง บทสนทนา
เบื้ อ งต้ น เพื่ อ จั บ ใจความ การอ่ า นข้ อ ความหรื อ เนื้ อ หาสั้ น ๆ
เพื่อความเข้าใจ
0041 005 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
Basic English vocabulary, expressions, and
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
sentence structures for daily-life communication; 		
English for Health Science
listening to basic conversations for main ideas; reading 		
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
short messages or texts for comprehension
เชิ ง วิ ช าการและการท� ำ ความเข้ า ใจในศาสตร์ เ ฉพาะด้ า น
0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Skills in using English for academic
		
Communicative English
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ communication and comprehension in a specific field of
โดยการใช้คำ� ศัพท์ ส�ำนวน และไวยากรณ์ทพี่ บบ่อยในสถานการณ์ Health Science
ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่าน
0041 006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ
ประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Integrated English communication skills 		
English for Career Preparation
by using vocabulary, expressions, and grammar 		
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
frequently found in different social situations; practice
of listening and responding in various situations; reading การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ภาษา
for comprehension and writing short messages in อังกฤษทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์งาน การสือ่ สารในองค์กร การสือ่ สาร
กับลูกค้า และการเดินทาง
response to texts
Understanding uses of English for career
preparation for future careers, such as English for job
		 วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตเลือกเรียน
interview, office communication, and travel
0041 003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2(1-2-3)
0041 007 ภาษาอังกฤษสำ�หรับสื่อและความบันเทิง
		
English for Humanities and Social
		
สากล
2(1-2-3)
		
Sciences
English for Global Media and
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 		
Entertainment
เชิ ง วิ ช าการและการท� ำ ความเข้ า ใจในศาสตร์ เ ฉพาะด้ า น 		
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Skills in using English for academic ความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน
communication and comprehension in a specific field of ภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค
การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
Humanities and Social Sciences
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ก-9

ก-10

English vocabulary and expressions found comprehension; English listening and pronunciation for
in global media and entertainment; basic English effective communication; English for cross-cultural
grammatical and sentence structures; English listening communication
and pronunciation; basic techniques of reading for
comprehension
0041 011 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำ�เสนอเชิงวิชาการ 2(1-2-3)
		
English for Academic Presentation
0041 008 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
		
สื่อสังคม
2(1-2-3) เชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		
English for Social Media Content Creators ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต�ำราทางวิชาการเพือ่ ความเข้าใจ
ค� ำ ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� ำ น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ เบื้องต้น การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
English vocabulary and expressions for
ในการบรรยาย พรรณนาและโน้ ม น้ า วใจ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ academic presentation; English listening and
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
pronunciation for effective communication; basic reading
English vocabulary and expressions for techniques for academic text comprehension; basic
social media content creation; English for narrative, academic writing
descriptive and persuasive purposes; English for
cross-cultural communication
0041 012 ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม
		
ในการประกอบอาชีพ
2(2-0-4)
0041 009 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ประกอบการ
		
Integrated Thai for Career Preparation
		
ออนไลน์
2(1-2-3)
แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน
		
English for Online Entrepreneurs
ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะภาษาไทยเพือ่ สร้างเสริมศักยภาพการสือ่ สารและ โอกาสใน
ทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค�ำบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น การพัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชีพอิสระ
การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Approaches in developing specific Thai
ข้ามวัฒนธรรม
skills including listening, speaking, reading and writing
English vocabulary and expressions for Thai; integration of Thai skills for communicative
basic business communication; basic writing for product competence enhancement and opportunities in career
and service description; basic business email development in public and private organizations;
correspondence; English for cross-cultural self-employment
communication
0041 013 ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด
0041 010 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเดินทางรอบโลก 2(1-2-3) 		
สร้างสรรค์
2(2-0-4)
		
English for World Travelers
		
Applied Thai for Happiness and Creativity
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารใน
วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะการสื่ อ สารภาษาไทย
สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย
เบือ้ งต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทีม่ ี การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ
ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ
English vocabulary and expressions for สร้างสรรค์
various travel situations; basic reading techniques for
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Culture and communicative arts for
0041 017 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 		
Vietnamese for Communication
creativity and language play; applications for value and
ค�ำศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
innovation creation in modern and creative business ในชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง
contexts
Vietnamese vocabulary and language use
in daily-life communication; learning of culture and
0041 014 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3) relevant traditions
		
Chinese for Communication
ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทน
0041 018 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร Pinyin) เส้น 		
Khmer for Communication
พื้นฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน�ำตัว เครือญาติ
ค� ำ ศั พ ท์ แ ละการใช้ ภ าษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สาร
จ�ำนวนนับ การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ใน ในชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
Khmer vocabulary and language use in
General characteristics of Chinese; Roman daily-life communication; learning of culture and relevant
alphabets used to transcribe sounds of Chinese traditions
consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of
Chinese alphabets; greetings; introducing; counting;
0041 019 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
time; classroom activity; studying; places in university; 		
Myanmar for Communication
various parts of body
ค�ำศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ
ประจ�ำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้อง
0041 015 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Myanmar vocabulary and language use in
		
Korean for Communication
daily-life communication; learning of culture and relevant
ค�ำศัพท์ ส�ำนวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต traditions
ประจ�ำวัน เพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้
วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�ำคัญ
0041 020 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Korean vocabulary, expressions, 		
Laos for Communication
conversations often used in daily life for basic
ค�ำศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ
communication; learning of culture and prominent ประจ�ำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง
traditions
Laos vocabulary and language use in
daily-life communication; learning of culture and relevant
0041 016 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3) traditions
		
Japanese for Communication
ค�ำศัพท์ ส�ำนวนและบทสนทนาภาษาญีป่ นุ่ ทีจ่ ำ� เป็น
0041 021 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่ 		
French for Communication
เกี่ยวข้อง
ค�ำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด
Japanese vocabulary, expressions and การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
conversation necessary in daily life; learning of culture
Vocabulary; grammatical structures;
and relevant traditions
listening, speaking, reading, and writing for daily life
communication
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก-11

ก-12

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ
		
เปลี่ยนแปลง
2(2-0-4)
		
Digital Literacy and Life for
		
Transformation
การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท
ต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์
การใช้โปรแกรมประมวลค�ำ  การใช้โปรแกรมตารางค�ำนวณ
การใช้โปรแกรมการน�ำเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น การท�ำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
Computer applications; internet usability;
digital security usability; media usability; computer and
communication device usability; searching; analyzing;
evaluating; rights and creativity; text processing
usability; Spreadsheet program usability; program
usability; digital media creation program usability; online
collaborative work; awareness of ethics and self
responsibility from communication behavior; digital laws
and ethics

time management; cyberbullying management; digital
footprints; cybersecurity management; digital empathy;
information, media, and digital skills and literacies;
searching and usage; innovation creation; identity and
quality of life; technology learning; digital citizens’ use
of technology as tools for daily life cooperation
0041 024 โปรแกรมประยุกต์สำ�หรับสำ�นักงาน
		
ดิจิทัล
2(2-0-4)
		
Digital Office Software Application
ความหมายและความส�ำคัญระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร การจัดการระบบสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน
โปรแกรมส�ำเร็จรูปในส�ำนักงานดิจิทัล
Definition and importance of information;
data and information in organization; information
management system; effective use of information
technology; digital office tools usability

0041 025 การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์
		
เบื้องต้น
2(2-0-4)
		
Logical Thinking Based Problem Solving
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�ำนวณ การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน�ำเข้า ผลลัพธ์ ขั้นตอนวิธีและการ
แก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตเลือกเรียน
ปัญหา
0041 023 พลเมืองดิจิทัล
2(2-0-4)
Basic computational thinking; logical
		
Digital Citizens
reasoning; input; output; Algorithms and problem
ความหมาย ความส�ำคัญและแนวคิดของความเป็น solving; use of package software in problem solving
พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ทั ก ษะความเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล การรั ก ษา testing
อัตลักษณ์พลเมืองดิจทิ ลั การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์
อย่างมีวจิ ารณญาณ การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคาม
0041 026 การวิเคราะห์และการนำ�เสนอข้อมูล
ทางโลกออนไลน์ การจั ด การข้ อ มู ล ที่ ทิ้ ง ไว้ บ นโลกออนไลน์ 		
เบื้องต้น
2(2-0-4)
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่าง 		
Basic Data Analytics and Presentation
มีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล
ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส�ำคัญ
การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์ ของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือสื่อสาร อย่างง่าย การใช้เครื่องมือส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำ
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�ำวันของพลเมืองดิจิทัล
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ
Definition, importance, and concepts of การวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen
identities; privacy management; critical thinking; screen
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Definition of data analytics; importance of
Electrical system; communication; use of
data analytics; types of data; basic data analytics; data energy-saving electrical devices; use and care of
analytical tool usability; data presentation using graphs; computers; use and maintenance of motorcycles,
data analytics evaluation; case studies
cars and agricultural machinery; fundamentals of
construction; basic water supply and sanitation systems;
0041 027 คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
2(2-0-4) environmental management in daily life; solid waste
		
Content and Digital Media
management; safety at work
ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คอนเทนต์ เครื่ อ งมื อ และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ส ร้ า ง
0042 001 ประชากรโลก ไร้โรค
2(2-0-4)
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 		
Global Health and Disease Prevention
และธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งคอนเทนต์ แ ละ
นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก
สื่อดิจิทัล
ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรโลก ปัจจัยความไม่
Definition of digital media; types of content เท่าเทียมด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์
and digital media; principles and approaches in content และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะที่มีทรัพยากรของโลก
design and creation; tools and computer software for จ�ำกัดต่อภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรค
content and digital media creation; applications of จากระดับประเทศสู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
digital media for learning and business; relevant laws on ในยุ ค ดิ จิ ทั ล นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ในการป้ อ งกั น
content and digital media creation
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข การแพทย์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และวิศวกรรมมาท�ำงานร่วมกันเพือ่ ประชากร
0041 028 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม
โลกตามบริบทของสังคม
		
เพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Definition, scope and meaning of global
		
Modern Science and Innovations for Life health; risk and problems of international populations;
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อก้าวทันแนวโน้ม inequality in social and economic behavior; medical and
มหภาค พั ฒ นาชี วิ ต อั จ ฉริ ย ะ วิ ถี ชี วิ ต ดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี public health system; effects of natural resource
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต limitations; borderless globe; disease epidemics from
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
national to international levels; digital-age lifestyle
Science and innovations for mega trends; diseases; disease prevention innovations and
smart life development; digital lifestyle and technology; technology; health promotion in areas of public health;
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for context-specific collaborations of medicine, health
life development in present and future society
science, and engineering for global population health
0041 029 วิศวกรรมในชีวิตประจำ�วัน
2(1-2-3)
		
Everyday Engineering
ระบบไฟฟ้า การสือ่ สาร การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้และบ�ำรุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล
เกษตร พื้ น ฐานในงานก่ อ สร้ า ง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าล
เบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวัน การจัดการ
ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการท�ำงาน

0042 002 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2(2-0-4)
		
Health Awareness
แนวคิ ด ความหมายและความส� ำ คั ญ ของ
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสร้างเสริม
สุ ข ภาพ และป้ อ งกั น โรค เพศศึ ก ษา การปฐมพยาบาลและ
การช่ ว ยฟื ้ น คื น ชี พ เบื้ อ งต้ น การดู แ ลตนเองเรื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ บุหรีแ่ ละยาสูบ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพ
วิจารณญาณในการตัดสินใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก
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Concepts, definition and importance of
health literacy in health management, health promotion
and illness prevention; sex education; first aid care and
basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and
tobacco consumption; perception of health information;
judgment in decision making regarding health;
alternative medicine

ก-14

0042 003 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ
		
แบบองค์รวม
2(2-0-4)
		
Holistic Health Promotion
แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัย
และการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกายและการป้องกันโรคทีพ่ บ
บ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบือ้ งต้น การประเมินสุขภาพจิตและ
การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก
การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารมี ค รอบครั ว และการวางแผน
ครอบครั ว กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ
การดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญาไทยและสากลภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ อดคล้องกับบริบทไทยและวิถชี วี ติ ไทย
สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย
Concepts of holistic health promotion;
hygienic and disease prevention; basic health care and
disease prevention in different age groups; basic mental
health evaluation and management; relationships, love,
preparation for family establishment and family planning;
laws involving sexual abuse; health care under the
principles of Thai traditional medicine; sufficient
economy and Thai’s life style; health insurance rights
in Thailand and patient’s rights
0042 004 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2(2-0-4)
		
Health Care for Different Age Groups
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ
ช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ
จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย
Physical and mental changes at different
stages of life; illnesses; food; activities; physical and
mental health care, and first aid care for people of
different age groups

0042 005 อาหารและการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
		
และความงาม
2(1-2-3)
		
Food and Exercise for Health and Beauty
หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ใน
กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบต่าง ๆ
หลักการและความส�ำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายและ
การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ
การประเมินผลการออกก�ำลังกาย การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อ
การออกก�ำลังกายและการฝึกปฏิบตั กิ ฬี าเพือ่ สุขภาพและความงาม
Nutrition; food selection; popular food;
dietary control for weight loss; principles and importance
of health and physical fitness; doing exercise and playing
sports for health and beauty; exercise planning and
evaluation; promoting positive attitudes towards doing
exercise and playing sports for health and beauty
0042 006 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-4)
		
Consumption of Pharmaceutical and
		
Health Products
หลั ก การใช้ ย าทั่ ว ไป การใช้ ย าและผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพในการรักษาอาการและโรคทัว่ ไป ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ
General principles of drug use; use of
pharmaceutical and health products in treatment of
symptoms and common diseases; facts on popular dietary
supplements, cosmetics and other health products;
choosing drugs and health products with discretion
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0042 007 การเรียนร่วมสหวิชาชีพ
		
เพื่อสุขภาพชุมชน
2(2-0-4)
		
Inter-professional Learning for
		
Community Health
แนวคิ ด เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาแบบสหวิ ช าชี พ
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้านและปรับภูมทิ ศั น์
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว์
สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย การเข้าชุมชน ยาและสมุนไพรท้องถิ่น
การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจัดท�ำสื่อและ
จริยธรรมในการจัดท�ำสือ่ ความปลอดภัยในการใช้อปุ กรณ์ในบ้าน
Concepts of inter-professional education;
principles of family medicine; house design and
landscape development; environmental management for
communities; one health; transmitted diseases from
animals to humans; communicating with patients;
community visits; local medicine and herbs; holistic
community health promotion planning; media creation
and ethics in media creation; safety in use of household
appliances
0042 008 ทักษะชีวิต
2(2-0-4)
		
Life Skills
ความหมาย ความส�ำคัญและองค์ประกอบของ
ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะการคิ ด และการตั ด สิ น ใจ
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัวด้านความรัก
การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการ
ความผิดหวัง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์
Definition, importance, and components of
st
the 21 century life skills; thinking and decision making
skills; creativity; positive thinking; critical thinking;
emotional quotient; life skill development for
interpersonal relationships; Triangular Theory of Love;
positioning oneself in a romantic relationship; spouse
selection; resilience quotient; facing and coping with
disappointments; constructive life problem-solving
abilities

0042 009 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม 2(2-0-4)
		
Personality for Socialization
แนวคิดและความส�ำคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพื้นฐานอื่น ๆ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�ำเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ทางธุ ร กิ จ
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
Concepts and importance of personality;
factors influencing personality; personality improvement
for enhancing positive image; other skills for
self-development and career success including general
social etiquette associated with business meetings,
events and banquets; personality for effective
interpersonal relations
0042 010 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2(2-0-4)
		
Disaster Survivor
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กรณี ภั ย ธรรมชาติ สภาวะโลกร้ อ น
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
Knowledge of disasters; impacts of disasters
on health and environment; global warming; climate
change; preparing for floods, storms, fires, man-made
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins
and riots
0042 011 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
		
Environmental - Friendly Lifestyle
สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก การร่วมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Situations, causes and effects of
environmental problems at the community and global
levels; collective responsibility for pollution management;
sustainable solutions to environmental problems;
environmental-friendly lifestyles and communities
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0042 012 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง
		
คุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
		
Home Arrangements for Life Quality
		
Enhancement
การจั ด สวนและการจั ด ห้ อ ง ประตู หน้ า ต่ า ง
เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม และอุณหภูมิให้เหมาะสม
กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Gardening and arrangements of rooms,
doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for
ventilation and temperature for ergonomics; life quality
enhancement
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livestock selection; breeding, feed, raising and livestock
management of companion animal and livestock; health
care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and
prevention for companion animal and livestock
3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4)
		
Design Thinking
กระบวนการคิด การใช้และการท�ำความเข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ การน�ำเอา
ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทาง
ในการแก้ปัญหา การน�ำแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา การออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้
Conceptualization, applications, and
understanding of problems; design; large-scale
problem-solving; using creativity and different
perspectives to construct problem-solving methods;
method testing and redefining; developing innovations
to address users’ needs and problematic situations; user
experience design

0042 013 กัญชาวิทยา
2(2-0-4)
		
Cannabis Science
ประวั ติ แ ละความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กั ญ ชา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สายพั น ธุ ์ กั ญ ชา การขยายพั น ธุ ์ แ ละ
การปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน
นาบินอยด์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้กัญชา
ทางการแพทย์ นวัตกรรมกัญชา
History and knowledge of cannabis;
relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation,
breeding, planning and care; extraction of cannabinoid
oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis
วิชาที่กำ�หนดให้นิสิตเลือกเรียน
of cannabis related compound and contaminant;
0043 002 การจัดการความคิดสร้างสรรค์
applications in cannabinoid medicine; cannabis 		
และนวัตกรรม
2(2-0-4)
innovation
		
Creativity and Innovation Management
ตั ว แบบจ� ำ ลองและวิ ธี ก ารจั ด การความคิ ด
0042 014 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2(2-0-4) สร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
		
Pets and Life
ที่ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ทศิ ทางการเปลีย่ นแปลง
ปศุสัตว์ ชนิดและการจ�ำแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ ทางธุ ร กิ จ เทคนิ ค การจั ด การนวั ต กรรม การประเมิ น มู ล ค่ า
การเลือกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ
อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ
A study of models and methods of
ปศุสตั ว์ การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น การจัดสวัสดิภาพสัตว์ โรคสัตว์ creativity and creativity management through which the
สูค่ นทีส่ ำ� คัญในสัตว์เลีย้ ง การท�ำวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์ creative process can be encouraged and increased for
เลี้ยงและปศุสัตว์
enhanced organizational effectiveness using sound
Benefits of companion animal and livestock; management techniques
classification of companion animal and livestock; pet and
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0043 003 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2(2-0-4)
		
Smart Investment
ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
หลั ก การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ ง คั่ ง สู ง สุ ด
การประเมิ น ผลตอบแทน การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
Business data; types of investment; finance
theories related to investment; risk management;
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating
rate of return; presenting business data; data analysis
for decision making
0043 004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2(2-0-4)
		
Young Entrepreneurs
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่
โอกาสในการท�ำธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�ำธุรกิจ
Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business
opportunities; translating ideas to products and services;
writing business plans; analyzing business possibilities
0043 005 ผู้ประกอบการทางสังคม
2(2-0-4)
		
Social Entrepreneurship
บทบาทการเป็นผูป้ ระกอบการกับปัญหาของสังคม
การเพิ่มคุณค่าในการประกอบการทางสังคม หลักการในการท�ำ
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น
ผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก�ำไรส่วนบุคคล การคิดค้นวิธคี ดิ
ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
Entrepreneurship and social problems;
adding value to social entrepreneurship; principles of
social entrepreneurship; business process management
for social change and social capital construction with
priority given to community benefits over personal profits;
seeking innovative ideas to solve problems with the aim
to further develop the community

0043 006 ธุรกิจออนไลน์
2(2-0-4)
		
Online Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจและธุรกิจ
ออนไลน์ โอกาสในการท�ำธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย
รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและ
จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์
Introduction to business and online
business; business opportunities; sales content creation;
revenue generation models; marketing; auction; trading
and online business laws and ethics
0043 007 แก่นการนำ�เสนออย่างตรงเป้า
2(2-0-4)
		
Essence of Pitching
การน�ำเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ
การน� ำ เสนอคุ ณ สมบั ติ บ ริ ษั ท รู ป แบบต่ า ง ๆ ในการสื่ อ สาร
การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว ทักษะการสื่อสาร
ให้ประสบความส�ำเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ
Pitching business ideas to attract
interested customers or investors; showcasing
a company’s capabilities and expertise; types of
communication; written and spoken communication;
communication techniques for entrepreneurs;
negotiations; persuasion; successful communication
skills; personality development
0043 008 การเงินส่วนบุคคล
2(2-0-4)
		
Personal Finance
เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงิน
อย่ า งเป็ น ระบบ การจั ด ท� ำ งบประมาณการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล
การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ
หลักทรัพย์ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และ
หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
Personal financial planning techniques;
systematic financial planning; personal budgeting;
personal financial planning; insurance; savings;
property and securities investment; personal income
tax; asset and liability management; financial planning
for retirement
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0043 009 การดำ�รงชีวิตอัจฉริยะ
2(2-0-4)
		
Smart Living
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารส� ำ หรั บ การด� ำ รงชี วิ ต อั จ ฉริ ย ะ องค์ ป ระกอบของ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและแพลตฟอร์ ม การด� ำ รงชี วิ ต อั จ ฉริ ย ะ
มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับ
การด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ
Application of information and
communication technology in smart living; smart living
infrastructure and platforms; standards of communication
and networking system; internet of things; privacy and
data security; case studies of the application of
information and communication technology in smart
living
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4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
0044 001 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2(1-2-3)
		
University’s Mission and Community
ความหมายและความส� ำ คั ญ ของพั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ในการรั บ ใช้ ชุ ม ชน
การท� ำ งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชมกั บ ภาคี ใ นพื้ น ที่ แ ละเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน
การบูรณาการหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การสร้างจิตสาธารณะ การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย
เหลื อ ชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาและอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Definition and importance of the
University’s mission; roles of the University in serving
communities; collaborations with communities and
stakeholders; community-based learning with the
integration of diverse disciplines to strengthen
communities; development of public-mindedness;
0043 010 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2(2-0-4) applications of knowledge for community service in
		
Food and Agricultural Innovation
accordance with Mahasarakham University’s philosophy
ความส� ำ คั ญ ของนวั ต กรรมเกษตรและอาหาร and identity
การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลีย่ นแปลงในอนาคต การผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ
0044 002 ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
สัตว์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยี 		
Leadership for Change
ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์
ภาวะผูน้ ำ � ผูน้ ำ� ในยุคการเปลีย่ นแปลง คุณลักษณะ
อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ใ น และบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น�ำใน
การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร การท�ำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ
Importance of agricultural and food เทคนิคในการเป็นผูน้ ำ � การสร้างความภูมใิ จให้ทมี งาน การจัดการ
innovation; agriculture and Thai society and future ความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�ำงาน
changes; safe food production; smart farming for food เป็นทีม
production from plants and animals; current trends in
Leadership; leaders in the disruption era;
food product development; technologies in food the characteristics and roles of leadership for change;
processing and preservation; innovation in food the roles of team leader; building an effective team;
packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice personality; leadership techniques; creating team pride
(GMP), biotechnology innovation in food production
and building team spirit; conflict management;
team-based problem-solving and decision-making
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0044 003 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2(2-0-4)
		
Citizenship for Well-Being
นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูใ้ นประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก
มุ ่ ง สร้ า งให้ เ กิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก สาธารณะ ความเข้ า ใจในพหุ สั ง คม
วั ฒ นธรรม การเป็ น พลเมื อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความอยู ่ ดี มี สุ ข
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
Definition and meaning of citizenship;
characteristics of citizenship; promoting an awareness
of current issues at the local and national levels;
promoting public-mindedness; understanding of plural
culture and society; citizenship with an orientation
towards well-being; capabilities in seeking peaceful
solutions to problems

0044 005 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2(2-0-4)
		
Laws for Employees
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น
กฎหมายที่จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย
ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
General knowledge of laws and law
enforcement; laws related to daily life; relevant laws for
employment such as laws related to civil servants, labor
and social security laws, business laws, tax laws,
information technology laws, and intellectual property
laws
0044 006 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4)
		
The King’s Philosophy and Sustainable
		
Development
พระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาและ
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชา
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Biography of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His
Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the
sufficiency economy; New Theory Agriculture;
sustainable development goals; application of the King’s
philosophy in sustainable development

0044 004 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต
		
ประจำ�วัน
2(2-0-4)
		
Laws and Everyday Rights
ความรู ้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กระบวนการ
ทางกฎหมายในการใช้สทิ ธิประเภทต่าง ๆ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมทาง
แพ่ง สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง การเรียกร้องสิทธิ
กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมและการเยี ย วยาจากภาครั ฐ
สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ
สิทธิมนุษยชน
General knowledge of laws; legal
proceedings related to exercising constitutional rights
and freedom; justice; rights in criminal proceedings;
rights in civil proceedings; rights in administrative
0044 007 ศาสนาและการใช้เหตุผล
proceedings; claiming rights in an effort to denounce 		
เพื่อการดำ�รงชีวิต
2(2-0-4)
injustice and denied compensation; consumer’s rights; 		
Religion and Reasoning for Living
disability rights; rights of accident victims; human rights
ความหมายและพั ฒ นาการทางความเชื่ อ และ
ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ�ำวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรียน
รู้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม
วัฒนธรรม
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Definition and development of beliefs and
Principles, concepts, theories of
religions; religions and daily life; reasoning and analyzing environmental volunteerism; understanding the
religious and belief diversity; understanding of self and principles of environmental volunteerism; creating
others to foster peaceful coexistence
concepts and processes for environmental volunteerism
in the community; service activities, volunteerism;
0044 008 ชีวิตและสันติสุข
2(2-0-4) volunteering with the community; promoting
		
Life and Peace
environmental volunteerism
สมองของมนุษย์กบั การเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย
ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา 5. กลุ่มวิถีสังคม
ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
0045 001 ศิลปะกับชีวิต
2(2-0-4)
จากภายใน มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู่ 		
Art Appreciation
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
Human brain and human learning; physical, ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
mental and cognitive development; the understanding ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
of self and others through contemplative education and ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
dialogue; transformative learning ; being able to set life คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
goals; practicing holistic thinking for peaceful
Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and
coexistence
Performing Arts; skills and process of Fine and Applied
Arts creation and innovation in the 21 st century;
0044 009 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2(1-2-3) integrating learning with the application of Thai and
		
Meditation for Life Development
foreign cultures to achieve sustainable development of
ความระลึกได้ (สติ) ท�ำใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) quality of life and social quality
ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�ำวัน
ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา การบริหารจัดการอารมณ์
0045 002 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2(2-0-4)
การฟังอย่างมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก
		
Music and Isan Performing Arts
Mindfulness; concentration; the meaning
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับดนตรีและศิลปะการแสดง
of mind power; the benefits of meditation in daily life; ภาคต่ า ง ๆ ความหมาย ความส� ำ คั ญ ประวั ติ ค วามเป็ น มา
the relationship of mindfulness, concentration and พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
wisdom; emotional management; mindful listening; วัฒนธรรมการแต่งกาย ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น
meditation and world peace
แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง
Introduction to regional music and
0044 010 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4) performing art; definition, importance, background,
		
Environmental Volunteers
development and types of music and Isan performing
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ จิ ต อาสา arts; culture of clothing; biography of most outstanding
สิง่ แวดล้อม เข้าใจในหลักของการท�ำงานด้านจิตอาสาสิง่ แวดล้อม artists; commercialization of entertainment business
สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท�ำงานจิตอาสา
ร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม
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0045 003 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
		
Wisdom for Quality of Life
ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชีวิตประจ�ำวัน
Definition, condition and types of wisdom;
wisdom and its relationships with beliefs, culture and
Isan traditions; environment and natural resources in the
community; application of knowledge of science and
technology embedded in local wisdom in daily life

0045 006 พหุวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง
2(2-0-4)
		
Plural Culture of Mekong Region
ภูมิหลัง ความสัมพันธ์ ชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานใน
มิตสิ มั พันธ์กบั ภูมศิ าสตร์ ภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญในท้องถิน่ กระบวนการทางความคิด อัตลักษณ์รว่ ม
ในกลุ ่ ม ประเทศลุ ่ ม นํ้ า โขง การพั ฒ นาภู มิ ภ าคเป็ น มรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว
Background, relationship, ethnicity;
settlements in relation to geography; wisdom; art and
culture; autobiography of local dignitaries; thought
processes; co-identities among Mekong countries;
regional development for cultural heritage; tourism
business development

0045 004 รู้จักอาเซียน
2(2-0-4)
		
Introduction to ASEAN
0045 007 อีสานทันโลก
2(2-0-4)
ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน ลักษณะ 		
Globalized Isan
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ
อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต์
Basic information of ASEAN; the social, จากอี ส านคลาสสิ ก สู ่ อี ส านทั น สมั ย การจั ด สรรทรั พ ยากร
economic, political and cultural characteristics of กลุม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น
ASEAN member countries; commonalities and differences
Isan in a globalized context; sociocultural
groups; local wisdom; livelihood and cultural capital;
0045 005 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ
a transition from classical to modern Isan; resource
		
วัฒนธรรม
2(2-0-4) allocation; creative economy; cultural products and
		
Humans and Social and Cultural Diversity healthy Isan
ความหลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ลักษณะส�ำคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับ
0045 008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรม
คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 		
เป็นสินค้า
2(2-0-4)
การปรั บ ตั ว และการด� ำ รงอยู ่ ข องมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ก ระแส 		
Cultural Management: Cultural
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
		
Commoditization
Social and cultural diversity; important
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
characteristics of Eastern and Western cultures; humans ในโลกปั จ จุ บั น และการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรม
and values and beauty in the midst of cultural diversity; เพื่อสร้างมูลค่า
human adaptation and existence under the constant
Cultural diversity and beliefs; management
social and cultural change
of cultural capital to create value
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0045 009 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2(2-0-4)
		
Cultural Tourism
ความหมาย ความส�ำคัญ องค์ประกอบและรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
Definition, importance, elements, and types
of cultural tourism; tourist attractions and organizations
involved in cultural tourism; cultural and tourism
management
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0045 010 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา
		
พื้นบ้าน
2(2-0-4)
		
Food and Beverages from Local Wisdom
ประวัติ ความส�ำคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและ
เครือ่ งดืม่ พืน้ บ้าน กรรมวิธแี ละสุขวิทยาในการผลิต ประโยชน์และ
คุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ ง
ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า
History, importance and wisdom of food
and local beverages; process and hygiene in the
production; benefits and nutrients; innovation and
appropriate packaging of local food and beverages for
value addition

การสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง การพิสูจน์หลักฐานและความจริง
ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรกั ษ์พระเครือ่ งสยาม กรณีศกึ ษาการอนุรกั ษ์และท�ำนุบำ� รุง
พระเครื่องในประเทศไทย
Principles, definition, history, development,
and types of Thai Buddha amulets; preservation
techniques; production methods; materials used to make
amulets; amulet identifications and confirmation by
using scientific methods, marketing and businesses
related to Thai amulets; case studies of Thai amulet
conservation and preservation

0045 013 คติความเชื่อตะวันออกสำ�หรับ
		
การอยู่อาศัย
2(2-0-4)
		
Eastern Beliefs for Living
ทีม่ าและเหตุผลของคติความเชือ่ ตะวันออกส�ำหรับ
ที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง
และการเลือกท�ำเลทีต่ งั้ การออกแบบจัดวางพืน้ ทีใ่ นแต่ละส่วนของ
บ้านและที่ท�ำงานโดยค�ำนึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และ
วิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต
ประจ�ำวันและการท�ำงานได้
The origin and logic of the Eastern beliefs
for living and trading; feng shui based on strategic
locations; building orientation and location selection;
0045 011 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน 2(2-0-4) space design for different areas of the house and
		
Wisdom and Innovative Isan Textile
workplace by considering good and bad power and the
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติ mixed methods; applications of design principles in
ความเป็นมาและภูมปิ ญ
ั ญาผ้าทออีสาน นวัตกรรมและการพัฒนา daily life and work
ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า
Introduction to regional textiles; history,
0045 014 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2(2-0-4)
background and wisdom of Isan textile; innovation and 		
Management of Local Landscape
Isan textile product development for value creation
แนวคิดและภูมปิ ญ
ั ญา การจัดการสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
0045 012 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ
Concept and wisdom; management of
		
อนุรักษ์
2(1-2-3) environment, residential and community landscapes for
		
Siam Amulets: Identification and
value addition
		
Conservation
หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ
ประเภทของพระเครื่ อ งสยาม เทคนิ ค การอนุ รั ก ษ์ กรรมวิ ธี
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

