รายวิชาบังคับ/เลือกแขนงวิชาการปกครอง
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

196-207 รัฐและสังคม

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
State and Society

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

3(3-0-6)

แนวความคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยรัฐและ
สังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-208 ชนชั้นนา โครงสร้างอานาจทางเศรษฐกิจ Elite, Power Structure in Economy 3(3-0-6)
สังคม การเมืองไทย
Society and Politics of Thailand

แนวคิดเรื่องชนชั้นนา โครงสร้างอานาจ
ผู้นา และอานาจทางการเมือง การ
วิเคราะห์ โครงสร้าง
และพัฒนาการของความสัมพันธ์ทาง
อานาจในสังคมไทยและชายแดนใต้

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitution and Political
Institutions

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจอธิปไตย แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยม กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสถาบัน
การเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
กับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-303 การเมืองภาคประชาชน

People’s Political Movements

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของ
ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจาก
ขบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บังคับแขนงวิชาการปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน

196-305 เศรษฐศาสตร์การเมือง

Political Economy

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และ
การเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการ
เศรษฐกิจการเมืองไทย

196-306 การเมืองเปรียบเทียบ

Comparative Politics

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีและวิธตี ่างๆ ในการศึกษา บังคับแขนงวิชาการปกครอง
เกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบและ
ปรากฏการณ์ทางการ
เมืองและการปกครองในโลกปัจจุบนั

196-402 สัมมนาปัญหาการเมืองไทย

Seminar on Politics of Thailand

3(3-0-6)

วิเคราะห์ปญ
ั หา และ ปรากฏการณ์ทาง
การเมือง ด้วยแนวคิดทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ประกอบกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทางการเมือง

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
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ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-403 การวิจยั เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

Research on Politics and
Government

3(1-4-4)

วิจยั เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-211 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

Thai Local Politics and Government 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
รัฐธรรมนูญกับ การกระจายอานาจ และ
การปกครองท้องถิ่นของ
ไทย โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
กรณีศึกษาและงานวิจยั เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-214 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก Politics and Government in
เฉียงใต้
Southeast Asia

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ
ราชการของไทย

3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
สาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการ
ปฏิรูประบบการราชการ
ของไทย ระเบียบปฏิบตั ิราชการด้าน
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล
และด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบตั ิการภาคสนามในหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของ
ระเบียบปฏิบตั ิราชการ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาและอภิปรายสรุป
บทเรียนร่วมกัน

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

Introduction to Thai Bureaucratic
Procedures

9 พฤษภาคม 2555
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196-224 จิตวิทยาการเมือง

Political Psychology

3(3-0-6)

แนวคิดและแนววิเคราะห์พฤติกรรมการ
แสดงออก ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของ
ปัจเจกบุคคล
กลุ่มคนในมิติต่างๆ ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
และการแสดงออกทางการเมืองของ
ปัจเจกบุคคล

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-308 ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวตั น์

Democratic Regime in Globalization 3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี ประชาธิปไตย รัฐและ
การเมืองการปกครองตามอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ความ
รับผิดชอบของรัฐต่อประชาธิปไตย สิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-314 การเมืองในยุโรป

European Politics

3(3-0-6)

พัฒนาการประชาธิปไตยในยุโรป
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
การเมืองในระบบเหนือชาติ วิวฒ
ั นาการ
ของระบบเหนือชาติ
ในยุโรป องค์กรที่สาคัญของสหภาพยุโรป
กฎหมายของสหภาพยุโรป กลุ่ม
การเมือง ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา
ของกลุ่มประเทศยุโรป

196-315 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง

Politics and Government in the
Middle East

3(3-0-6)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง และพลัง
เคลื่อนไหวทางการ
เมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบนั

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-316 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศ
เอเชียใต้

Politics and Government of South 3(3-0-6)
Asian Countries

วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดทาง
การเมือง สถาบันทางการเมือง และ
พฤติกรรมทางการเมือง
ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง

196-406 กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3(3-0-6)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่ เลือกแขนงวิชาการปกครอง
เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยานและที่
บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

196-409 การศึกษาอิสระ

Independent Study

3(3-0-6)

การศึกษาโดยอิสระของนักศึกษาแต่ละ
คนในเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
ภายใต้การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

9 พฤษภาคม 2555
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196-425 เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

Information Technology and
Geographic Information System in
Public Policies

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลและการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
วิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบาย
สาธารณะ

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชาการปกครอง

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง

คาอธิบายรายวิชา
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เลือกแขนงวิชาการปกครอง

หน้า 4 จาก 4

