รายวิชาบังคับ/เลือกแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

196-209 ทฤษฎีการกระจายอานาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Decentralization Theory and
Comparative Local Government

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจาย
อานาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา

Human Rights Studies

3(3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด คานิยาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของ
สิทธิมนุษยชน

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-211 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

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

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

196-223 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

Local Political History in Southern
Border Provinces

3(3-0-6)

ภูมิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมือง
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitution and Political
Institutions

3(3-0-6)

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

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บังคับแขนงวิชาการปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหาร ท้องถิ่น
ราชการแผ่นดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และรัฐกับประชาชน

196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

Natural Resource Management
and Environment Policies

3(3-0-6)

แนวคิด งานวิจยั และตัวแบบนโยบาย
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศต่างๆ
กระบวนการกาหนดนโยบายและ
พัฒนาการนโยบายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนโยบายต่อ
สังคม และแนวโน้มพัฒนาการนโยบาย
ดังกล่าวในประเทศไทย

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-404 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Seminar on Issues of Local
Government and Culture in
Southern
Border Provinces

3(3-0-6)

วิเคราะห์ปญ
ั หาและปรากฏการณ์ทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวคิด
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

บังคับแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
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196-405 การวิจยั เกี่ยวกับปัญหาการปกครอง
ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Research on Problems of Local
Government in Southern Border
Provinces

3(1-4-4)

วิจยั เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ บังคับแขนงวิชาการปกครอง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การ
ท้องถิ่น
แนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ

196-212 ประมวลกฎหมายอาญา

Criminal Code

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
สาระสาคัญของประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะความผิดและ
การบังคับใช้กฎหมายนี้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-213 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Codes

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบื้องต้นในส่วนของบรรพ 1 ว่าด้วย
บุคคล บรรพ 5 ครอบครัว
และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฎิบตั ิ
ราชการของไทย

Introduction to Thai Bureaucratic
Procedures

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
ท้องถิ่น

196-220 อิสลามกับการเมือง

Islam and Politics

3(3-0-6)

แบบแผนการดาเนินชีวติ ในทัศนะ
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
อิสลามที่มีอิทธิพลต่อชีวติ ความเป็นอยู่ ท้องถิ่น
และโครงสร้างของ
สังคมมุสลิม แนวคิดว่าด้วยรัฐ การ
ปกครอง บทบาทและคุณค่าของ
ผู้ปกครอง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและพลเมือง การมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง

196-305 เศรษฐศาสตร์การเมือง

Political Economy

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และ
การเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการ
เศรษฐกิจการเมืองไทย

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-310 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

Law of Criminal Procedure

3(3-0-6)

หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

3(3-0-6)

ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เลือกแขนงวิชาการปกครอง
องค์การและการจัดการในองค์การ
ท้องถิ่น
สาธารณะ
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ

196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and
Good Governance
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196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและ
งบประมาณ

Policy and Management of Public
Finance and Budgeting

3(3-0-6)

ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและ
เลือกแขนงวิชาการปกครอง
นโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ ท้องถิ่น
การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้สาธารณะของประเทศ
การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ
ความสาคัญและบทบาทของงบประมาณ
กระบวนการ วงจรและระบบ
งบประมาณ ปัญหาทางการคลังและ
งบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่
มีผลต่อการบริหารการคลังและ
งบประมาณของประเทศ

196-417 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

National Security Policy on
Southern Border Provinces

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาความ
มั่นคงแห่งชาติ ตัวแบบและ
องค์ประกอบนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ วิวฒ
ั นาการนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติกับปัญหาชายแดน
ภาคใต้ ปัญหานโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับภาคใต้

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

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

เลือกแขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ

Study on Selected Issues

3(3-0-6)

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ เลือกแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

427-326 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้

Sociology of the Southern Border
Province

3(3-0-6)

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ
ปัญหา ความขัดแย้งในพื้นที่ พัฒนาการ
ของนโยบายความมั่นคง การจัดการ
องค์กรในการแก้ปญ
ั หาและแผนการ
พัฒนาพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

9 พฤษภาคม 2555

เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวเล่มหลักสูตรอีกครั้ง
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