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คณะรัฐศาสตร์

วิชาพื้นฐานวิชาชี

POL 101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Introduction to Political Science)

	 	 ความสำาคัญและขอบเขตการศึกษาทางรัฐศาสตร์	 นักคิดทางรัฐศาสตร์คนสำาคัญๆ	 ความ

สัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ	แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ	อุดมการณ์ทางการเมือง	 ระบอบการปกครอง	สถาบันและ

กระบวนการทางการเมืองการปกครอง	และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

POL 102 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง                            3(3-0-6)

  (Introduction to Political Philosophy)

	 	 ที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง	 ประเด็นที่สำาคัญๆ	 ในปรัชญาการเมือง	 เช่น	

อะไรคือจุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์	รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด	จุดหมายของรัฐ	ความยุติธรรม	ฯลฯ		

ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยคลาสสิก	สมัยใหม่	จนถึงปรัชญาการเมืองร่วมสมัย

 

POL 103 การเมืองไทยสมัยใหม่       3(3-0-6)                                       

  (Modern Thai Politics)                           

	 	 พัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 2475	 ถึงปัจจุบัน	

เหตุการณ์สำาคัญทางการเมือง	เช่น	การรัฐประหาร	พ.ศ.2490	การรัฐประหาร	พ.ศ.2501	เหตุการณ์		14ตุลาคม	

พ.ศ.2516	การรัฐประหาร	พ.ศ.2557	ปัจจัยต่างๆ	ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	การเมืองไทย

ในบริบทโลกาภิวัตน์	บทบาทของชนชั้นนำาไทยและการเคลื่อนไหวของขบวนการภาคประชาชน		
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POL 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)

  (Constitution and Political Institutions)

	 	 พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบัน

ทางการเมือง	 หลักเกณฑ์การใช้อำานาจปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ	 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ

รัฐธรรมนูญ	ปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและกรณีตัวอย่างในบางประเทศ

POL 202 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                           3(3-0-6)

  (Introduction to International Relations)

	 	 พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ	

ผู้แสดงในเวทีต่างประเทศ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติต่างๆ	ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เครื่อง

มือที่ใช้ในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

POL 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Introduction to Public Administration)

	 	 ทฤษฎีและความสำาคัญของวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ

และการจัดการสาธารณะ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานคลังและงบประมาณ		การพัฒนาองค์การ

POL 204 ความรู้เบื้องต้นทางการพัฒนา 3(3-0-6)

  (Introduction to Development)

	 	 ความหมาย	 ลักษณะ	 และขอบข่ายของการพัฒนา	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ	 การพัฒนา

ทั้งแบบตะวันตก	 และแบบตะวันออก	 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา	 การพัฒนากับความทันสมัย	 การพัฒนา

อุตสาหกรรม	ความเป็นเมืองและชนบท	สื่อสารมวลชนกับการพัฒนา	การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

POL 205 การจัดการความขัดแย้งและความมั่นคงมนุษย์                                 3(3-0-6)

  (Conflict Resolution and Human Security)

	 	 ทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้ง	 และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง	 ความขัดแย้งใน

ลักษณะต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	ทั้งระดับบุคคล	กลุ่ม	 ระดับประเทศ	และระหว่างประเทศ	แนวคิด	

และปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในระดับประเทศ	 และระดับระหว่างประเทศ	 พร้อมยกกรณีศึกษา	

ทักษะการเจรจาต่อรอง	การมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง	กลยุทธ์ในการบริหารความขัดแย้ง

POL 206 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  (Comparative Political Systems)

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และแนวการวิเคราะห์ระบบการเมือง	 เน้นในระบอบประชาธิปไตย	 และ
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ระบอบเผด็จการในประเด็นอำานาจ	 สถาบันทางการเมือง	 โครงสร้าง-หน้าที่ของระบบการเมืองสมัยใหม่	

กระบวนการทางการเมืองในเรื่องการเลือกตั้ง	 การหาเสียง	 การสื่อสารทางการเมือง	 การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง	ปัจจัยกำาหนดพัฒนาการของระบบการเมือง	ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ

POL 207 การวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (Research in Political Science)

  วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ 

	 	 POL103	การเมืองไทยสมัยใหม่	หรือ	POL201	รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

	 	 ความหมาย	 และความสำาคัญของการวิจัยทางรัฐศาสตร์	 ลักษณะเฉพาะของการวิจัย	 ทาง

รัฐศาสตร์เมื่อเทียบกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 และมนุษยศาสตร์สาขาอื่นๆ	 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	 การ

กำาหนดรูปแบบงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพ	 สถิติการวิจัยเบื้องต้น	 ฝึกทำาการสำารวจหรือการ

วิจัยขนาดเล็กทางด้านรัฐศาสตร์	

   

วิชาชีพ-บังคับ

POL 301 ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก   3(3-0-6)

  (Thailand and World Political Economy)

  วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ 

                           POL103  การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือ 

                           POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

					 	 ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก	 นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน	 ประเทศ

มหาอำานาจกับการกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของไทย	 ไทยกับสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจการเมือง	และระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลก	

POL 302 ธรรมาภิบาลและจิตสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Good Governance and Civil Mind)

	 	 ความหมาย	แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล	หลักคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ	ลักษณะ

รูปธรรมของจิตสาธารณะในชีวิตประจำาวัน	 ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรสาธารณะ	 บทบาท	 หน้าที่	

และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	การพัฒนาและส่งเสริม		จิตสาธารณะ

และหลักธรรมาภิบาลในการจัดการสาธารณะ
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POL 321 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง     3(3-0-6)                           

  (Politics and Political Communication)

  วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ 

                          POL103  การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือ 

                          POL 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

	 	 ทฤษฎีการสื่อสารกับการใช้ประโยชน์ทางการเมือง	 การสื่อสารระหว่างตัวแสดง	 และองค์กร

ทางการเมืองกับสาธารณชน	 กระบวนการของการสื่อสารทางการเมือง	 ความสัมพันธ์ของ	 การสื่อสารกับ

ระบอบทางการเมืองต่างๆ	 พัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการสื่อสารทางการเมือง	 การวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาสำาคัญของการสื่อสารกับการเมือง

POL 323   พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

  (Political Parties, Interest Groups, and Elections)

	 	 หลักการ	 และความสำาคัญของพรรคการเมือง	 กลุ่มผลประโยชน์	 และการเลือกตั้ง	 บทบาท

ของพรรคการเมือง	 และกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบการเมืองต่างๆ	 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ

พรรคการเมือง	กลุ่มผลประโยชน์	และการเลือกตั้ง	รูปแบบและวิธีการเลือกตั้ง	ทั้งระดับชาติ	และระดับท้อง

ถิ่น	กรณีศึกษาทั้งไทยและประเทศต่างๆ

POL 328 ประชาธิปไตยภิวัตน์ 3(3-0-6)

  Democratization

	 	 นิยามประชาธิปไตย	 กระแสประชาธิปไตยในระดับโลก	 ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประชาธิปไตย	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม

ทางการเมือง	สถาบันทางการเมือง	ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน	ชาติพันธุ์กับชาตินิยม	

   

POL 341  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

  (Thai Local Politics and Government)

  วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ 

                          POL103  การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือ 

                          POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 ลักษณะโครงสร้าง	 และ

กระบวนการทางการเมืองการปกครองท้องถ่ินของไทย	 บทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินในการบริหารองค์การ

ปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถ่ินกับการเมืองระดับชาติ	 กลุ่มผลประโยชน์	

กลุ่มอิทธิพล	 ผู้นำาทางการเมือง	ภาคประชาสังคม	กระบวนการสร้างมติในท้องถ่ิน	ประเด็นปัญหาและแนวทาง

การพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถ่ินไทย
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POL 351 การเมืองภาคประชาสังคม  3(3-0-6)

  (Politics and Civil Society)

  วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ 

                          POL103  การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือ 

                          POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

	 	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาสังคม	การก่อตัว	พัฒนาการ	และอุปสรรคของ

ประชาสังคม	ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคม	กรณีศึกษาการรวมตัว	และ								การเคลื่อนไหวภาค

ประชาสังคมทั้งไทย	และต่างประเทศ	เช่น	ประชาสังคมโลก	เครือข่ายสังคมออนไลน์	เป็นต้น

POL 364  อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์                                                                3(3-0-6)

  (ASEAN and Globalization)

		 	 พัฒนาการของอาเซียน	 และประชาคมอาเซียน	 กฎบัตรอาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

ประชาคมการเมือง	 และความมั่นคงอาเซียน	 ประชาคมสังคม	 และวัฒนธรรมอาเซียน	 ที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน	 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศอื่น	 ปัญหาสำาคัญของ

อาเซียนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

  

POL 497 การฝึกงาน 3(0-35-18)

  (Internship)

  วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ด้านการเมืองการปกครอง	 รัฐประศาสนศาสตร์	

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 การพัฒนา	 และที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์วิชาชีพ	 โดยมี

เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า	200	ชั่วโมง	และนำาเสนอรายงานการฝึกงาน	ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของ

คณะกรรมการ	และการประเมินจากองค์กรที่ฝึกงาน

   

POL 498 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-18-9)

  (Independent Study)

  วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ศึกษาในหัวข้อด้านรัฐศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ	 ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบ

ตัวต่อตัว	ประเมินผลจากกระบวนการศึกษา	รายงานการศึกษา	และการนำาเสนอด้วยปากเปล่า

  

POL 499 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)

  (Co-operative Education)

  วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา
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	 	 การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ด้านการเมืองการปกครอง	 รัฐประศาสนศาสตร์	

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 การพัฒนา	 และที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์วิชาชีพ	 มีเวลา

ฝึกงานไม่น้อยกว่า	 400	 ชั่วโมง	 เน้นการเข้าใจแนวคิด	 โครงสร้าง	 ระบบ	 และกระบวนการดำาเนินงานของ

องค์การที่เข้าปฏิบัติงาน	 ลักษณะสำาคัญ	 และปัญหาอุปสรรคขององค์กรนั้นภายใต้บริบทของสังคมระดับ

ประเทศ	 และโลกาภิวัตน์	 โดยนำาเสนอรายงานการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของ

คณะกรรมการ	และการประเมินจากองค์การที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

   

วิชาชีพ-เลือก
 1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)

POL 312     ทฤษฎีประชาธิปไตย 3(3-0-6)

  (Democratic Theories)

		 	 พัฒนาการทางทฤษฎี	 และสถาบันประชาธิปไตยของตะวันตก	 ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงยุค

ปัจจุบัน	งานของนักคิดคนสำาคัญๆ	เช่น	อริสโตเติล	ทอมัส	ฮ็อบส์	ฌ็อง	ฌาครุสโซ	จอห์น	ล็อค	เจอร์เก้น	ฮา

เบอร์มาส	 และจอห์น	 รอลส์	 ประชาธิปไตยกับปัญหาทรราชเสียงข้างมาก	 ประชาธิปไตยกับความเท่าเทียม	

ประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยม	

POL 313 ทฤษฎีการเมืองแนวสังคมนิยม 3(3-0-6)

  (Socialist Political Theories)

	 	 พัฒนาการของแนวความคิดของโอเวน	แซงค์ซิมอง	ฟูริเอร์	ตลอดจนแนวความคิดของมาร์กซ์	

เองเกลส์	 เลนิน	 เหมาเจ๋อตุง	 นักทฤษฎีสังคมนิยมประชาธิปไตย	 เช่น	 เบอร์สไตน์	 ชัง	 ชอเรส	 ฮาเบอร์มาส	

สถานภาพของทฤษฎีการเมืองแนวสังคมนิยมในปัจจุบัน

POL 314 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6)

  (Contemporary Political  Thought)

		 	 ความคิดทางการเมืองของนักคิดตะวันตกคนสำาคัญๆในศตวรรษที่	 20-21	 เช่น	 จอห์น	 รอล์ส		

เจอร์เก้น	ฮาเบอร์มาส	มิเชล	ฟูโก	ฮันนาห์	อาเร็นด์	และนักคิดคนอื่นๆ

   

POL 315 ทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรม  3(3-0-6)

  (Theories of Justice)

	 	 แนวคิดและความหมายของความยุติธรรม	 ทฤษฎีความยุติธรรมจากสำานักต่างๆ	 เช่น	 สำานัก

อรรถประโยชน์นิยม	 สำานักจอห์น	 รอลส์	 สำานักเสรีนิยม	 สำานักเสมอภาคนิยม	 และสำานักสตรีนิยม	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมและการเมือง



1727
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

POL 316 ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพ  3(3-0-6)

  (Theories of Freedom)

			 	 แนวคิดและความหมายของเสรีภาพ	ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของนักคิดสำาคัญ	เช่น							อิสยาห์	

เบอร์ลิน	 เสรีภาพตามกรอบของนักคิดร่วมสมัย	 เสรีภาพกับสิทธิและความเสมอภาค	 กรณีศึกษาที่เลือกสรร

เกี่ยวกับประเด็นโต้เถียงว่าด้วยเสรีภาพ

  

POL 322 ผู้นำาทางการเมือง 3(3-0-6)

  (Political Leadership)

	 	 แนวทางการศึกษาผู้นำา	 และภาวะผู้นำาทางการเมือง	 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำาทางการเมืองใน

ลักษณะต่างๆ	เช่น	วีรบุรุษ	เผด็จการ	ประชาธิปไตย	ปฏิวัติ	 เป็นต้น	ปัจจัยต่างๆ	ที่สนับสนุนผู้นำา		 	ทางการ

เมือง	อาทิ	ภูมิหลัง	ประสบการณ์	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และการวางแผน	กรณีศึกษาจากผู้นำา				ทางการเมือง

ของไทยและต่างประเทศ

 

POL 324   จิตวิทยาการเมือง    3(3-0-6)

  (Political Psychology)

	 	 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง	 การประยุกต์ทฤษฎี	 ทางจิตวิทยา

มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง	 และการปกครอง	 ในเรื่องความมั่นคง	 การทหาร	 การหาเสียงเลือกตั้ง	 การ

ประชาสัมพันธ์	การโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมสังคม

POL 325 วัฒนธรรมทางการเมือง 3(3-0-6)

  (Political Culture)

	 	 ความหมาย	และความสำาคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง	วัฒนธรรมทางการเมือง	และโลกา

ภิวัตน์	 วัฒนธรรมกับพัฒนาการทางการเมือง	 อุดมการณ์ทางการเมือง	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 การ

รณรงค์ทางการเมือง	พรรคการเมือง	การเลือกตั้ง	วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	และ

สังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง	 เช่น	 ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์	 ชาติพันธุ์	 และเพศสภาวะ	

วัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย	กรณีศึกษาประเทศที่น่าสนใจ

POL 326  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6)

   (Economic and Social Ecology of Thai Politics and Government)

	 	 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองไทย	 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและ

สังคมไทยกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทย	ชนช้ันนำาทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง			การปกครองไทย	

ประชาชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 โลกาภิวัตน์กับการเมือง

การปกครองไทย		
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POL 327  รัฐธรรมนูญไทย 3(3-0-6)
   (Thai Constitutions)
	 	 กำาเนิด	 และพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย	 สัมพันธภาพทางการเมืองของสถาบันในรัฐธรรมนูญ	
และในสังคมไทย	 ประชาชน	 พระมหากษัตริย์	 รัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 คณะ
รัฐประหาร	พรรคการเมือง	กลุ่มกดดัน	และกลุ่มผลประโยชน์	ประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญไทย

POL 330  การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
  (Politics and Government in Southeast Asia)
การเมืองการปกครองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 บทบาทของผู้นำาและการมีส่วนร่วม
ของประชาสังคม	 กระบวนการทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ความขัดแย้ง	 และความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาค	กรณีศึกษาบางประเทศที่น่าสนใจ

POL 331 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา  3(3-0-6)
  (Politics and Government of the United States of America)
	 	 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การปฏิวัติอเมริกาจนถึงปัจจุบัน	
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำาคัญ	 รัฐธรรมนูญ	 โครงสร้างของรัฐ	 ประมุขแห่งรัฐ	 รัฐบาล	 ผู้นำาประเทศ	 คน
สำาคัญ	พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	รัฐสภา	ศาล	เสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	

POL 332 การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร 3(3-0-6)
  (Politics and Government of the United Kingdom)
		 	 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เหตุการณ์
ทางการเมืองที่สำาคัญ	 รัฐธรรมนูญ	 โครงสร้างของรัฐ	 ประมุขแห่งรัฐ	 รัฐบาล	 ผู้นำาประเทศ	 คนสำาคัญ	
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	รัฐสภา	ศาล	เสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	
   
POL 333 การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน    3(3-0-6)
   (Politics and Government of the People’s Republic of China)
		 	 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่	 การปฏิวัติ	 พ.ศ.	 2492	
จนถึงปัจจุบัน	 	 เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำาคัญ	 รัฐธรรมนูญ	 โครงสร้างของรัฐ	 ประมุขแห่งรัฐ	 รัฐบาล	 ผู้นำา
ประเทศคนสำาคัญ	พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	รัฐสภา	ศาล	เสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	
   
POL 334 การเมืองการปกครองญี่ปุ่น  3(3-0-6)
  (Politics of Government of Japan)
	 	 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่การฟื้นฟูสมัยเมจิจนถึงปัจจุบัน	 เหตุการณ์
ทางการเมืองที่สำาคัญ	 รัฐธรรมนูญ	 โครงสร้างของรัฐ	 ประมุขแห่งรัฐ	 รัฐบาล	 ผู้นำาประเทศคนสำาคัญ	

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	รัฐสภา	ศาล	เสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	
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POL 336 การเมืองการปกครองประเทศมหาอำานาจ 3(3-0-6)

  (Politics and Government in Great Power Countries)

	 	 การเมืองการปกครองของประเทศท่ีสำาคัญในกลุ่มประเทศมหาอำานาจ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

การเมืองภายในประเทศกับบทบาทการเป็นประเทศมหาอำานาจในเวทีโลก	 บทบาทของผู้นำา	 และกระบวนการ

ทางการเมืองหลังสงครามโลกคร้ังท่ี	2	ความขัดแย้งและความร่วมมือทางการเมืองในระดับภูมิภาค	กรณีศึกษา

บางประเทศท่ีน่าสนใจ

POL 337 การเมืองการปกครองประเทศกำาลังพัฒนา 3(3-0-6)

  (Politics and Government in Developing Countries)

	 	 ลักษณะการเมืองการปกครองในประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชีย	 แอฟริกา	 และลาตินอเมริกา	

ในแง่มุมของโครงสร้าง	 และกระบวนการทางการเมือง	 บทบาทของประเทศมหาอำานาจ	 ในพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจการเมืองของประเทศกำาลังพัฒนา	 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา	 ทางการเมืองในภาพรวม	

ตลอดจนการแสวงหาแนวทางแก้ไข	กรณีศึกษาบางประเทศที่น่าสนใจ

POL 343 การปกครองท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)

  (Local Government and Natural Resources Management)

บทบาทของการปกครองท้องถ่ินในการกำากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตท่ีรับผิดชอบ	

การกำาหนดนโยบายและวางแผนในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 ตลอดจนการป้องกันภัยจาก

ธรรมชาติ	เน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

POL 344 การปกครองท้องถิ่นกับสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

  (Local Government and Social Welfare)

	 	 บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสวัสดิการสังคม	 ในด้านสาธารณสุข	 การ

ศึกษา	 การส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 นโยบายและแผนขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ประสบความสำาเร็จภายใต้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

POL 346 ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายในการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

  (Rules and Laws in Thai Local Government)

	 	 ความสำาคัญของระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมาย	ในการจัดการปกครองท้องถิ่น	เนื้อหาสาระ

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของไทยภายใต้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ	 ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน
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POL 347  การเมืองในการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

  (Politics in Thai Local Government)

		 	 แนวคิดการเมืองในการปกครองท้องถิ่น	 ผู้นำาทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นไทย	 	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้นำาทางการเมืองท้องถิ่นกับชุมชน	 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการ

ปกครองส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 ผู้นำา	 อำานาจหน้าที่	 งบประมาณ	 ทรัพยากรบุคคล	 การกำากับดูแล	 กรณีศึกษา

องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เลือกสรร

  

POL 348  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

  (Comparative Local Government) 

	 	 ทฤษฎี	 และแนวคิดการศึกษาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ	 วิวัฒนาการของ	 	 	 	 	 	 การ

ปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ	 ที่เลือกสรร	 การเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ	

ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในอนาคต

  

POL 353 สันติศึกษา 3(3-0-6)

  (Nonviolence Studies)

	 	 ทฤษฎี	และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสันติ	สันติวิธีในทางปฏิบัติ	ศึกษาจากนักคิด			ด้านสันติ

วิธีที่สำาคัญเช่น	ยีน	ชาร์ป	จุดแข็งและจุดอ่อนของสันติวิธี	

POL 354 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม                                                          3(3-0-6)

  (Social Movement)

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ปัจจัยทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพัฒนาการของระบบการเมือง	

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมสมัย	ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	

POL 355 การเมืองอัตลักษณ์                                                                         3(3-0-6)

  (Politics of Identities)

	 	 แนวคิดการเมืองอัตลักษณ์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์	 ใน

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 การสร้างอัตลักษณ์เพื่อการต่อรองทางการเมืองและการจัดสรรทรัพยากร	

ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 เช่น	 การเมืองอัตลักษณ์กับความยากจน	 การเมืองอัต

ลักษณ์กับความหลากหลายทางเพศ
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POL 356 ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของฝ่ายข้าราชการประจำา 3(3-0-6)

  (Rules and Laws in Thai Bureaucracy)

	 	 ความสำาคัญของระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมาย	ในการจัดการปกครองของฝ่ายข้าราชการประจำา	

เนื้อหาสาระของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งกระบวนการ	

กลไก	และปัญหาสำาคัญ	เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามธรรมาภิบาลของระบบราชการไทย

 

POL 421  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย   3(2-2-5)

  (Seminar on Thai Politics and Government) 

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	POL301	ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก		

	 	 การนำาประเด็นปัญหาในการเมืองการปกครองมาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายใต้ความสนใจของ

นักศึกษา	การค้นคว้าและอภิปรายงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง

POL 441 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(2-2-5)

  (Seminar on Thai Local Politics and Government)

  วิชาบังคับก่อน : POL341  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

	 	 การนำาประเด็นปัญหาในการเมืองการปกครองท้องถ่ินมาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายใต้ความ

สนใจของนักศึกษา	 การค้นคว้างานเขียนและงานวิจัยด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยและ

ต่างประเทศเพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

POL 451  วิชาเรื่องเฉพาะทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6)

  (Selected Topics in Political Science)

	 	 เรื่องเฉพาะที่กำาลังเป็นที่สนใจ	หรือเป็นเรื่องใหม่ทางรัฐศาสตร์	ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการ

ปกครอง	รัฐประศาสนศาสตร์	และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

LLB 211 กฎหมายปกครอง                                                                            3(3-0-6)

  (Administrative Law)

  หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง	 บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง	 กฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการแผ่นดิน	 การใช้และตีความกฎหมายปกครอง	 องค์กรในทางปกครอง	 ทฤษฎีว่าด้วยการก

ระทำาของฝ่ายปกครอง	 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง	 บทบัญญัติที่เป็นสาระสำาคัญในพระราชบัญญัติ	 วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง	บทบาทและหน้าที่ขององค์กรทางปกครอง	และการตรวจสอบการใช้อำานาจของ

องค์กรทางปกครอง	ศาลปกครอง
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 2)  กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

POL 371     องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Organization and Public Management)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	POL203	ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสาธารณะ	ความสำาคัญ	และกระบวนการจัดการสาธารณะในประเทศไทย	ทั้ง

โดยภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	เน้นประเด็นปัญหาสำาคัญในการจัดการสาธารณะ

POL 373 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)

  (Public Policy and Planning)

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และกระบวนการในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ	 และการวางแผน	 ทฤษฎีการตัดสินใจ	

การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรคในการกำาหนดนโยบาย	และ				การวางแผน	กรณีศึกษา

นโยบายสาธารณะและการวางแผนของรัฐบาล

POL 374      ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

  (Thai Bureaucracy)

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 กระบวนการ	 และพัฒนาการของระบบบริหารราชการไทย	 บทบาทและ

ศักยภาพของระบบราชการไทยในการจัดการสาธารณะ	ระบบราชการกับภาคประชาสังคม	ปัจจัยทางสังคม	

เศรษฐกิจ	และการเมือง	กับการบริหารราชการไทย	ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบราชการ	

POL 375  การบริหารงานคลังและงบประมาณของไทย 3(3-0-6)

  (Thai Fiscal and Budgeting Administration)

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ	รายรับ	 รายจ่าย	และหนี้สาธารณะ

ขององค์การภาครัฐ	 กระบวนการและปัญหาการงบประมาณของไทย	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง

POL 376  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)

  (Human Resource Management and Development)

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	และนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ	กระบวนการบริหาร	และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 กับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และการดำาเนินการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
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POL 377 ผู้นำากับการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Leadership and Public Administration)

	 	 ทฤษฎีภาวะผู้นำา	ผู้นำากับการจัดการสาธารณะ	เน้นกรณีศึกษาผู้นำาที่สำาคัญที่มีบทบาทในการ

จัดการสาธารณะในระดับชาติและท้องถิ่น	 ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 กับผู้นำาในการ

จัดการสาธารณะ

POL 378 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ    3(3-0-6)

  (Comparative Public Administration)

	 	 ระเบียบวิธีการศึกษา	 ทฤษฎี	 และการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว

และกำาลังพัฒนา	 ปัญหาของระบบการบริหารที่เป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง	 กฎหมาย	 วัฒนธรรม	

และเศรษฐกิจ

POL 379  การบริหารแรงงานสัมพันธ์    3(3-0-6)

  (Labour Relations Administration)                          

					 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน	

ขบวนการและองค์กรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานทั้งระดับประเทศและระดับสากล	 การบริหารการแรงงาน	

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและประเทศที่น่าสนใจ

       

POL 470 การบริหารเมือง 3(3-0-6)

  (Administration in Urban Area)

	 	 คุณลักษณะทั่วไปของเมือง	 การปกครองและการบริหารเมือง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

เมือง	 การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง	 กระบวนการเปลี่ยนเป็นเมือง	 ปัญหาของเมือง	 และวิธีการแก้ไข	 กรณี

ศึกษาเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    

POL 471   การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Administration of Energy and Environment)

	 	 แนวคิดการบริหารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ที่มีผลต่อนโยบายและการบริหารทรัพยากร	

ธรรมชาติ	 การจัดการประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางการเมือง	 สังคม	และเศรษฐกิจที่

มีต่อนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

POL 472   เทคนิคการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  (Project Management Techniques)

	 	 เทคนิคการวางแผนงานและการจัดการทรัพยากร	 การศึกษาตัวแบบพื้นที่สำาหรับการวางแผน
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โครงการ	การประเมินผล	การออกแบบ	การพัฒนาและการบูรณาการ	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ

การจัดการโครงการ

POL 473  การบริหารงานองค์การไม่แสวงหากำาไร 3(3-0-6)

  (Management of Nonprofit Organizations)

	 	 ความหมาย	และความสำาคัญขององค์การไม่แสวงหากำาไร	ลักษณะการบริหารงานในองค์การ

ไม่แสวงหากำาไร	 บทบาทขององค์การไม่แสวงหากำาไร	 ความเป็นมา	 คุณลักษณะทางการเมือง	 สถานะทาง

กฎหมายและสังคมขององค์การไม่แสวงหากำาไร	การวิเคราะห์ทั้งประเด็นทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

องค์การไม่แสวงหากำาไร	รวมทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไข

POL 474 การพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6)

  (Public Organization Development)

	 	 แนวความคิด	 และการพัฒนาการองค์การภาครัฐ	 และกระบวนการการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์	

และกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการบริหารองค์การภาครัฐ	กรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ

 

POL 475 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับภาครัฐ 3(3-0-6)

  (Strategic Management in Public Sector)

	 	 ธรรมชาติของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการแข่งขันเชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก	 การกำาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร	 ระดับหน่วยธุรกิจ	 และระดับหน้าที่งาน	 ตลอดจน

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดภาครัฐ

 

POL 476 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6)

  (Risk Management)

	 	 แนวคิด	และความหมาย	เกี่ยวกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ประเภท	และความสำาคัญ

ของความเสี่ยงที่มีต่อความสำาเร็จขององค์การ	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ่งชี้เหตุการณ์ที่จะเกิดความ

เสี่ยง	การประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ตลอดจนการติดตามประเมินผลการ

จัดการความเสี่ยง

 

POL 477 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5)

  (Seminar on Public Administration)

  วิชาบังคับก่อน : POL371 องค์การและการจัดการสาธารณะ

	 	 กรณีศึกษาทางด้านการจัดการสาธารณะของภาคส่วนต่างๆ	 โดยเลือกศึกษาในประเด็นใด
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ประเด็นหนึ่งในเรื่องแนวคิด	ทฤษฎี	สถานะองค์ความรู้	ในประเด็นทางการจัดการสาธารณะ

LLB 211 กฎหมายปกครอง                                                                            3(3-0-6)

                (Administrative Law)            

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง	 บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง	 กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ

แผ่นดิน	 การใช้และตีความกฎหมายปกครอง	 องค์กรในทางปกครอง	 ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำาของฝ่าย

ปกครอง	 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง	 บทบัญญัติที่เป็นสาระสำาคัญในพระราชบัญญัติ	 วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง	 บทบาทและหน้าที่ขององค์กรทางปกครอง	 และการตรวจสอบการใช้อำานาจขององค์กรทาง

ปกครอง	ศาลปกครอง

วิชาโท 

 1)  กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)

POL 322 ผู้นำาทางการเมือง 3(3-0-6)

  (Political Leadership)

	 	 แนวทางการศึกษาผู้นำาและภาวะผู้นำาทางการเมือง	 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำาทางการเมืองใน

ลักษณะต่างๆ	เช่น	วีรบุรุษ	เผด็จการ	ประชาธิปไตย	ปฏิวัติ	เป็นต้น	ปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนผู้นำาทางการเมือง	

อาทิ	 ภูมิหลัง	 ประสบการณ์	 วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 และการวางแผน	กรณีศึกษาจากผู้นำาทางการเมืองของไทย

และต่างประเทศ

 

POL 324   จิตวิทยาการเมือง    3(3-0-6)

  (Political Psychology)

	 	 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง	 การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองและการปกครอง	 ในเรื่องความมั่นคง	 การทหาร	 การหาเสียงเลือกตั้ง	 การ

ประชาสัมพันธ์	การโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมสังคม

POL 325 วัฒนธรรมทางการเมือง 3(3-0-6)

  (Political Culture)

	 	 ความหมายและความสำาคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง	 วัฒนธรรมทางการเมืองและโลกาภิ

วัตน์	วัฒนธรรมกับพัฒนาการทางการเมือง	อุดมการณ์ทางการเมือง	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	การรณรงค์

ทางการเมือง	พรรคการเมือง	การเลือกตั้ง	วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย	ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่

มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง	เช่น	ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์	ชาติพันธุ์	และเพศสภาวะ	วัฒนธรรม

ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย	กรณีศึกษาประเทศที่น่าสนใจ
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POL 326  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6)

  (Economic and Social Ecology of Thai Politics and Government)

	 	 ลักษณะ	และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองไทย	พัฒนาการทางเศรษฐกิจและ

สังคมไทยกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทย	ชนช้ันนำาทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง			การปกครองไทย	

ประชาชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 โลกาภิวัตน์กับการเมือง

การปกครองไทย		

POL 327  รัฐธรรมนูญไทย 3(3-0-6)

   (Thai Constitutions)

	 	 กำาเนิดและพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย	 สัมพันธภาพทางการเมืองของสถาบันในรัฐธรรมนูญ

และในสังคมไทย	 ประชาชน	 พระมหากษัตริย์	 รัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 คณะ

รัฐประหาร	พรรคการเมือง	กลุ่มกดดันและกลุ่มผลประโยชน์	ประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญไทย

POL 353  สันติศึกษา 3(3-0-6)

  (Nonviolence Studies)

	 	 ทฤษฎี	และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสันติ	สันติวิธีในทางปฏิบัติ	ศึกษาจากนักคิด			ด้านสันติ

วิธีที่สำาคัญ	เช่น	ยีน	ชาร์ป	จุดแข็ง	และจุดอ่อนของสันติวิธี	

POL 355 การเมืองอัตลักษณ์                                                                         3(3-0-6)

  (Politics of Identities)

	 	 แนวคิดการเมืองอัตลักษณ์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์ใน

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 การสร้างอัตลักษณ์เพื่อการต่อรองทางการเมืองและการจัดสรรทรัพยากร	

ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 เช่น	 การเมืองอัตลักษณ์กับความยากจน	 การเมืองอัต

ลักษณ์กับความหลากหลายทางเพศ

 2)  กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Adminstration)

POL 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Introduction to Public Administration)

	 	 ทฤษฎีและความสำาคัญของวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ	

และการจัดการสาธารณะ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานคลังและงบประมาณ			การพัฒนาองค์กร
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POL 371*  องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Organization and Public Management)

  วิชาบังคับก่อน : POL 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

  *บังคับเรียน POL371

	 	 ทฤษฎีองค์การ	 และการจัดการสาธารณะ	 ความสำาคัญ	 และกระบวนการจัดการสาธารณะ

ในประเทศไทย	 ทั้งโดยภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 เน้นประเด็นปัญหาสำาคัญในการจัดการ

สาธารณะ

POL 373  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)

  (Public Policy and Planning)

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และกระบวนการในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ	 และการวางแผน	 ทฤษฎี

การตัดสินใจ	การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	ปัญหา	และอุปสรรคในการกำาหนดนโยบาย	และ			การวางแผน	

กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ	และการวางแผนของรัฐบาล

POL 374 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

  (Thai Bureaucracy)

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 กระบวนการ	 และพัฒนาการของระบบบริหารราชการไทย	 บทบาทและ

ศักยภาพของระบบราชการไทยในการจัดการสาธารณะ	ระบบราชการกับภาคประชาสังคม	ปัจจัยทางสังคม	

เศรษฐกิจ	และการเมือง	กับการบริหารราชการไทย	ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบราชการ	

POL 375  การบริหารงานคลังและงบประมาณของไทย 3(3-0-6)

  (Thai Fiscal and Budgeting Administration)

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ	รายรับ	 รายจ่าย	และหนี้สาธารณะ

ขององค์กรภาครัฐ	 กระบวนการและปัญหาการงบประมาณของไทย	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง

POL 376  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)

  (Human Resource Management and Development)

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	และนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ	กระบวนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 กับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และการดำาเนินการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
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POL 377 ผู้นำากับการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Leadership and Public Administration)

	 	 ทฤษฎีภาวะผู้นำา	ผู้นำากับการจัดการสาธารณะ	เน้นกรณีศึกษาผู้นำาที่สำาคัญที่มีบทบาทในการ

จัดการสาธารณะในระดับชาติและท้องถิ่น	 ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 กับผู้นำาในการ

จัดการสาธารณะ

POL 378 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ    3(3-0-6)

  (Comparative Public Administration)

	 	 ระเบียบวิธีการศึกษา	 ทฤษฎี	 และการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว

และกำาลังพัฒนา	 ปัญหาของระบบการบริหารที่เป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง	 กฎหมาย	 วัฒนธรรม	

และเศรษฐกิจ

POL 379  การบริหารแรงงานสัมพันธ์    3(3-0-6)

  (Labour Relations Administration)                          

					 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน	

ขบวนการและองค์กรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานทั้งระดับประเทศและระดับสากล	 การบริหารการแรงงาน	

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและประเทศที่น่าสนใจ

       

 3)  กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

POL 202 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                            3(3-0-6)

  (Introduction to International Relations)

	 	 พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ	

ผู้แสดงในเวทีต่างประเทศ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติต่างๆ	ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เครื่อง

มือที่ใช้ในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

POL 360* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  (International Relations Theories)

  วิชาบังคับก่อน : POL 202 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  *บังคับเรียน POL360

	 	 ทฤษฎี	 และกรอบแนวคิดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 พลวัตรในระบบระหว่าง

ประเทศ	ตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศ	ระดับภูมิภาค	ระดับรัฐ	ระดับกลุ่มที่ปรึกษา	ไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล		
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POL 361  การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

  (World Politics and Globalization)

	 	 ทฤษฎีวิเคราะห์การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์	บทบาทของมหาอำานาจในการเมืองโลก	ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ	การทหาร	เทคโนโลยี	วัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่ขยายครอบคลุมทั่วโลก	นโยบายโลกกับการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

POL 362  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  (International Political Economy)

	 	 แนวคิดและทฤษฎีสำาคัญในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	 พัฒนาการของเศรษฐกิจ

การเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย	 ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาด	 บทบาทของ

บรรษัทข้ามชาติ	ประเด็นร่วมสมัยที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก

POL 363  องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  (International Organizations)

	 	 พัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ	 เช่น	 องค์การสหประชาชาติ	 กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	 องค์การการค้าโลก	 และอื่นๆ	 การจัดองค์การและการบริหารงาน	 โครงสร้าง	 อำานาจหน้าที่	 และ

บทบาทในการดำาเนินงานขององค์การเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ	 ข้อจำากัด	 ผลกระทบ	 และ

แนวโน้มในอนาคตขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ	ในการเมืองโลก

POL 366  การวิเคราะห์และการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ 3(3-0-6)

  (Foreign Policy Making and Analysis)

	 	 ทฤษฎี	 และกระบวนการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ	 ปัจจัยภายใน	 และภายนอกของการ

กำาหนดนโยบายต่างประเทศ	ผลกระทบด้านต่าง	ๆ	ที่สำาคัญจากการดำาเนินนโยบาย

POL 368 ความมั่นคงระหว่างประเทศและการก่อการร้าย           3(3-0-6)

  (International Security and Terrorism)

	 	 แนวคิดเชิงทฤษฎี	 และปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง	 และภัยคุกคาม	ยุทธศาสตร์	 ยุทธวิธี	 และ

นโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศ	 ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกในปัจจุบัน	 และแนวโน้ม

ในอนาคต	พัฒนาการของการก่อการร้าย	การแปรเปลี่ยนของความขัดแย้งระหว่างประเทศ					ที่นำาไปสู่การ

เกิดขึ้นของขบวนการก่อการร้ายทั้งในระดับชาติและระดับสากล
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POL369 พัฒนาการการต่างประเทศของไทย  3(3-0-6)

  (Development of Thai Foreign Affairs)

	 	 พัฒนาการของรัฐ	 และการต่างประเทศของไทยในระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่	 ผลกระ

ทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำานาจ	 และระเบียบระหว่างประเทศ	 และการปรับตัวของไทย	 การต่าง

ประเทศระหว่างไทยกับประเทศมหาอำานาจ	 และประเทศเพื่อนบ้าน	 ปัจจัยที่กำาหนดนโยบายต่างประเทศ	

และการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ	ประเด็นร่วมสมัยด้านการต่างประเทศของไทย

POL 460 ความมั่นคงของมนุษย์ในระบบโลก 3(3-0-6)

  (Human Security in the World)

	 	 แนวคิดและพัฒนาการเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในระบบโลก	 สิทธิมนุษยชน	 สถานการณ์

โลกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ	ตั้งแต่	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	ความมั่นคงทาง

อาหาร	 ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ	 ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	 ความมั่นคงส่วนบุคคล	 ความมั่นคงของ

ชุมชน	 ตลอดจนความมั่นคงทางการเมือง	 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศกับความมั่นคงของมนุษย์	

เน้นกรณีศึกษาปัญหาที่สำาคัญ

POL 462 มหาอำานาจกับการเมืองโลก 3(3-0-6)

  (Great Powers and World Politics)

											 	 บทบาท	และอิทธิพลของประเทศมหาอำานาจ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	รัสเซีย				ในการเมือง

โลกปัจจุบัน	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	การเมือง	การทหาร	ในหมู่มหาอำานาจด้วยกันเอง	และกับ

ประเทศอื่น	ๆ	รวมทั้งประเทศไทย

  

 4)  กลุ่มวิชาการพัฒนา (Development)

POL 204 ความรู้เบื้องต้นทางการพัฒนา 3(3-0-6)

  (Introduction to Development)

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	และขอบข่ายของการพัฒนา	แนวคิด	และทฤษฎีเกี่ยวกับ							การพัฒนา

ทั้งแบบตะวันตก	 และแบบตะวันออก	 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา	 การพัฒนากับความทันสมัย	 การพัฒนา

อุตสาหกรรม	ความเป็นเมืองและชนบท	สื่อสารมวลชนกับการพัฒนา	การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

POL 381 การพัฒนาในสังคมไทย                                                                   3(3-0-6)

  (Development in Thai Society)

	 	 *บังคับเรียน	POL381

	 	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองของไทยในบริบทสังคมโลก	 ผลกระทบต่อ
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สังคมไทย	สภาพปัญหา	และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง	โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อ								การ

พัฒนาชุมชน	และสังคมระดับต่างๆ	ในประเทศไทย

POL 382 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6)

  (Sustainable Development and Environmental Management) 

															 หลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 สถานการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 กระบวนการและ

องค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทย	 รวมถึงรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

เชิงวัฒนธรรม

POL 383 หลักความรับผิดชอบทางสังคม                                                          3(3-0-6)

  (Social Responsibility)

	 	 จรรยาบรรณ	 ธรรมาภิบาล	 ความโปร่งใส	 	 จิตสาธารณะ	 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ

หน่วยงานภาคธุรกิจ	ภาคเอกชนอื่น	ๆ	เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม

POL 384     การพัฒนาชุมชน                                                                              3(3-0-6)

  (Community Development)

	 	 แนวคิด	 หลักการ	 และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน	 รูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ	

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน	และการพัฒนาองค์การชุมชน

POL 385 การพัฒนาชนบทและเมือง                                              3(3-0-6)

  (Rural and Urban Development) 

	 	 ความหมาย	 และความเป็นมาของการพัฒนาชนบท	 และเมือง	 ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับแรกของไทย	นโยบาย	และแนวทางการพัฒนา	ผลของการพัฒนาชนบท	และเมืองทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง	และสิ่งแวดล้อม

POL 386 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม                                                 3(3-0-6)

  (Social Policy and Social Welfare)

	 	 แนวคิด	 และคำาอธิบายเก่ียวกับความยากจน	 สถานภาพคนจน	 และผู้ด้อยโอกาส	 ในสังคมไทย	

นโยบายการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ	แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์	การกำาหนดนโยบาย	และทาง

เลือกในการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนจน	การสร้างความมั่นคงในกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
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POL 387 การพัฒนาและการประเมินผล                                                      3(3-0-6)

  (Development and Assessment)

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 เกี่ยวกับการพัฒนา	 และการประเมินผล	 วิธีการในการประเมินผลกระทบ

ของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชน	 และสังคม	 การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	

และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น	

POL 388 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคม                        3(3-0-6)

  (Comparative Study on Social Development)

	 	 รูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	 ลักษณะของปัญหา	

ยุทธศาสตร์	และแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม	ผลของการพัฒนา	และทางเลือกต่างๆ	ที่สามารถนำามาใช้

จัดการปัญหาและอุปสรรค

POL 481 สัมมนาการพัฒนา                                                                            3(2-2-5)

  (Seminar on Development)

  วิชาบังคับก่อน : POL 381 การพัฒนาสังคมไทย

	 	 สัมมนาว่าด้วยการพัฒนา	ประเด็นปัญหาที่สำาคัญในปัจจุบัน

 


