
 
 

หมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 
สพ 4000 พืน้ฐานส าหรับบัณฑติศกึษา 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศกึษา 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ 
ภส 4011  การซอ่มเสรมิการพัฒนาทักษะการอา่นภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศกึษา 
ภส4012 การซอ่มเสรมิการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ 
 

หมายเหต ุ * การยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนวชิาในหมวดนีใ้หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถาบันก าหนดหรอืเป็นไปตาม   

                    ประกาศของสถาบัน 

 

หมวดวิชาหลัก 
กย 6001 ทฤษฎกีารเมอืงรว่มสมัย 

กย 6002 การพัฒนาทางการเมอืงและประชาธปิไตย  

กย 6003 ยทุธศาสตรก์ารเมอืง การบรหิารและการพัฒนา 

กย 6004 จรยิธรรมทางการเมอืงและธรรมาภบิาล 

กย 6005 การวจัิยเชงิปรมิาณ 

กย 6006 การวจัิยเชงิคณุภาพ 

หมวดวิชาเอก 

- สาขาวิชาเอกการเมืองท้องถ่ินและยุทธศาสตร์การบริหาร 
กย 7101 การกระจายอ านาจและการจัดการปกครองทอ้งถิน่ 

กย 7102  โครงสรา้งอ านาจและยทุธศาสตรก์ารบรหิารทอ้งถิน่ 

กย 7103 การเมอืงทอ้งถิน่กับการจัดการสิง่แวดลอ้มและภัยพบิัต ิ

- สาขาวิชาเอกการเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนา 
กย 7201 การเมอืงโลกและการพัฒนาระหวา่งประเทศ  

กย 7202 การเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาในเอเชยีตะวนัออกและ 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

กย 7203 การเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาในเอเชยีใตแ้ละตะวันออกกลาง 
 

 



 
 

หมวดวิชาเลือก  
กย 7901 ขบวนการทางสงัคมกับการเสรมิสรา้งอ านาจประชาชน 

กย 7902 การมสีว่นร่วมสาธารณะและการจัดการความขัดแยง้ 

กย 7903 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงของการพัฒนา 

กย 7904 การเมอืงเชงิวัฒนธรรมกับการพัฒนา 

กย 7905 ภาวะผูน้ าและการจัดการความเปลีย่นแปลง 

กย 7906 สมัมนากรณีศกึษาการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

กย 7907 พรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ร่วมสมัย 

กย 7908 การเมอืงและความสัมพันธร์ะหวา่งไทย – จนี 

กย 7909 การจัดการปกครองสาธารณะรว่มสมัย 

กย 7910 โลกาภวิัตน์ รัฐ และประชาสังคม 

กย 7911 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมทอ้งถิน่ 

กย 8000 การศกึษาตามแนวแนะ  
 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
กย 9000 การคน้ควา้อสิระ  

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  
กย 9004 วทิยานพินธ ์

 

 

หมายเหต ุ*ผูเ้รยีนนอกเวลาราชการ ไมต่อ้งเรยีนวชิาเสรมิพืน้ฐาน จงึมกีารปรับการเรยีนวชิาหลักและ   

                  วชิาเอกในแตล่ะภาค ตามความเหมาะสม 

 

 
 

 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 
สพ 4000 พืน้ฐานส าหรบับณัฑติศกึษา 

แนะน าการเมืองและการปกครอง เศรษฐกจิไทย ธุรกจิไทย สังคมไทย จรยิธรรมของนักบรหิาร 

จรยิธรรมทางวชิาการ การพัฒนาบุคลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร การเขยีนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพยีงกับการพัฒนา 

ภส 4001 การพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา  

สรา้งเสรมิความรูพ้ืน้ฐานดา้นไวยากรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะการอา่น เชน่ การศกึษาของ
ประโยค การหาแกนหลักและสว่นขยายของประโยคเพือ่น าไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะการอา่นงาน
เขยีนทางวชิาการ เชน่ ต ารา บทความวชิาการ โดยเนน้การพัฒนาทักษะการอา่นเพือ่จับใจความส าคัญ เพือ่
หาขอ้สรปุ การตคีวามประโยค การเดาความหมายของค าศัพทจ์ากบรบิทการอา่นแบบขา้มเพือ่หาขอ้มลู
เฉพาะ การหาความสมัพันธข์องประโยค และยอ่หนา้ในงานเขยีนและการอา่นเชงิวเิคราะห ์

 

ภส 4002 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ 
เนื้อหาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คอื การฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน

เชงิวชิาการเบือ้งตน้ 

ภส 4011 การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา 

ฝึกทักษะและกลยทุธการอา่นภาษาอังกฤษเชงิวชิาการทีนั่กศกึษาไดศ้กึษามากอ่นแลว้ในวชิา ภส 4001 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศกึษา เพิม่เตมิ ทัง้นี้นักศกึษาจะไดรั้บการฝึกฝนใน

ลักษณะเฉพาะบคุคลมากขึน้ 

ภส 4012 การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเตมิและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวส าหรับ

นักศกึษาทีย่ังบกพรอ่งในการเรยีนวชิา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการเพือ่ปรับปรงุ

ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  ดว้ยการสอนฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล 

หมวดวิชาหลัก 
กย 6001 ทฤษฎกีารเมอืงรว่มสมยั 

แนวทางการศกึษาทฤษฎกีารเมอืง ซึง่รวมถงึแนวทางเชงิประวัตศิาสตร์ การตคีวาม ปฏฐิานนิยม 

สถาบันนิยมใหม่ และหลังนวสมัยนิยม นักทฤษฎีหลักทางการเมืองตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 จนถงึ ปัจจุบัน  

ทฤษฎกีารเมอืงของส านักคดิหลักๆ อันไดแ้ก ่ส านักมารก์ซสิมน์ยิม เสรนียิม อนุรักษ์นยิม ประชาธปิไตยนยิม 

ชมุชนนยิม  อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มนยิม และหลังโครงสรา้งนยิม และประเด็นแนวคดิการเมอืงรว่มสมัยทีส่ าคัญ 

เชน่ ความยตุธิรรม อสิรภาพ พหวุฒันธรรมนยิม สทิธมินุษยชน  การเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหม ่การเมอืง

ของอสิลามยคุใหม ่

กย 6002 การพฒันาทางการเมอืงและประชาธปิไตย 
แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมอืง ววิัฒนาการและรูปแบบของกระบวนการในการ

พัฒนาทางการเมอืงรูปแบบต่าง ๆ ในบรบิทภูมหิลังทางประวัตศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกัน เชน่ ประเทศตะวันตก 

ตะวันออก และประเทศไทย พัฒนาการของระบอบประชาธปิไตยในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ประชาธปิไตยแบบ

ตัวแทน ประชาธิปไตยแบบทางตรง แบบมีส่วนร่วมและแบบปรึกษาหารือ วัฒนธรรมทางการเมือง            

ภาคประชาสงัคมกับกระบวนการจรรโลงประชาธปิไตย  

 

 



 
 

กย 6003 ยทุธศาสตรก์ารเมอืง การบรหิารและการพฒันา 

การศกึษา วเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับ ยทุธศาสตรก์ารเมอืง การบรหิารและการ

พัฒนาของนักยุทธศาสตรจ์ากทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออก ยุทธศาสตรก์ารเมอืง เชน่ ต าราพชิัยสงคราม

ของซนุว ูต าราพชิยัสงคราม 36 กลยทุธ ์ทฤษฎกีารปกครองของมาเคยีเวลล ียทุธศาสตรส์งครามของ คารล์ 

ฟอน เคลาเซอ่ะวทิซ ์ทฤษฎเีกมส ์กฎ 48 ขอ้เกีย่วกับอ านาจ การโฆษณาชวนเชือ่และการตลาดการเมอืง 

เป็นตน้ ยุทธศาสตร์การบรหิารร่วมสมัย อาทเิช่น SWOT Analysis ศลิปะแห่งผูน้ า และ การเจรจาต่อรอง 

เป็นตน้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัง้แต่ สภาวะความทันสมัย จนถงึแนวคดิการพัฒนาที่ยั่งยนืขององคก์าร

สหประชาชาต ิ

กย 6004 จรยิธรรมทางการเมอืงและธรรมาภบิาล 

แนวคดิและทฤษฎวี่าดว้ยจรยิธรรม ประเด็นทางจรยิธรรมทางการเมอืงและการบรหิาร อาท ิความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศในองค์การ และธรรมาภิบาลดา้น

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ความรับผดิชอบทางการเมอืง หลักธรรมาภบิาล และองคป์ระกอบดา้นความโปร่งใส 

ความส านกึรับผดิชอบ หลักนติธิรรม และการมสีว่นรว่มสาธารณะ 

กย 6005 การวจิยัเชงิปรมิาณ 

ศกึษาหลักวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ จรยิธรรมในการวจัิย ขัน้ตอนการวจัิยเชงิปรมิาณ การก าหนด

ปัญหาและวัตถุประสงคก์ารวจัิย ขอ้จ ากัดและขอบเขตการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบ

แนวคดิในการวจัิย การตัง้สมมตฐิานในการวจัิย การออกแบบการวจัิย  การสรา้งเครื่องมือและมาตรวัด       

การออกแบบสอบถาม การออกแบบการสุม่ตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บขอ้มูล  การวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสถติสิ าเร็จรปู การรายงานและอภปิรายผลการวจัิย 

กย 6006 การวจิยัเชงิคณุภาพ 

ความส าคัญของการวจัิยเชงิคุณภาพทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์ที่เกีย่วกับการ

พัฒนา ปรัชญา หลักการและวธิวีทิยาในการวจัิยเชงิคุณภาพทางสังคม แนวทางต่าง ๆ ของการวจัิยเชงิ

คุณภาพ การออกแบบการวจัิยเชงิคุณภาพ วธิกีารต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มูล โดยครอบคลุม การสังเกต     

การสัมภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุม่ กรณีศกึษา และการวจัิยเชงิปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วม เครือ่งมอืและ

การพัฒนาเครือ่งมอืส าหรับการรวบรวมขอ้มลู วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ รวมถงึการตรวจสอบความ

น่าเชือ่ถือของขอ้มูล การสังเคราะห์ การตีความและการสรา้งขอ้สรุปเชงิอุปนัย การน าเสนอขอ้มูลเชงิ

คณุภาพ 

หมวดวิชาเอก  
กย 7101 การกระจายอ านาจและการจดัการปกครองทอ้งถิน่ 

แนวคดิ ปรัชญา หลักการและรปูแบบการกระจายอ านาจและการจัดการปกครองทอ้งถิน่ ความสมัพันธ์

ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภมูภิาค และรัฐบาลกลาง โครงสรา้งอ านาจหนา้ที ่และรปูแบบของหน่วย

การปกครองสว่นทอ้งถิน่ ววิฒันาการและโครงสรา้งของหน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทย รวมถงึระบบ

การบริหารงานที่ส าคัญของหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ่นของไทย ไดแ้ก่ การวางแผนพัฒนา                   

การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงานคลัง และการบรหิารงานบรกิารสาธารณะ 

กย 7102 โครงสรา้งอ านาจและยทุธศาสตรก์ารบรหิารทอ้งถ ิน่ 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจ  โครงสรา้งอ านาจ ยุทธศาสตร์การใชอ้ านาจ  ความสัมพันธ์

ระหวา่งอ านาจและความรูใ้นการก าหนดยทุธศาสตร ์กระบวนการนโยบายและการบรหิาร ความขัดแยง้และ

การจัดการความขัดแยง้ในการบรหิารทอ้งถิน่ และการวเิคราะห์ปฏสิัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้งอ านาจกับ

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารทอ้งถิน่โดยใชก้รณีศกึษา 

 

 



 
 

กย 7103 การเมอืงทอ้งถ ิน่กบัการจดัการสิง่แวดลอ้มและภยัพบิตั ิ
แนวคดิและรูปแบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม แนวคดิเกีย่วกับภัยพบิัตแิละการจัดการภัยพบิัต ิความ

เชือ่มโยงระหว่างวทิยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกจิ กฎหมาย และการเมอืงของการจัดการสิง่แวดลอ้ม  

การเมอืงทอ้งถิน่และแผนการจัดการสิง่แวดลอ้มและภัยพบิัต ิขบวนการเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้ม  บทบาท

ของภาคประชาสังคม องค์การพัฒนาเอกชน สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ และสถาบันทางการเมอืงใน

กจิการเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มของหน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กย 7201 การเมอืงโลกและการพฒันาระหวา่งประเทศ 

การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีการเมืองโลก เช่น Realism, Liberalism, Marxism, 

Nationalism, Globalization เป็นตน้ ววิัฒนาการของการเมอืงโลก การวเิคราะหป์ระเด็นร่วมสมัยดา้นการเมอืงโลก

และการพัฒนาระหวา่งประเทศ เชน่ การจัดระเบยีบโลก การคา้โลก ความมั่นคงของโลก ความยากจน สิง่แวดลอ้ม 

การกอ่การรา้ย อาชญากรรมขา้มชาต ิสทิธมินุษยชน ความมั่นคงของมนุษย ์ ระบบภมูภิาคนยิม บทบาทหนา้ทีข่อง

องคก์รระหวา่งประเทศทีส่ าคัญ รวมถงึองคก์รรัฐบาลระหวา่งประเทศ และองคก์รพัฒนาเอกชน  

กย 7202 การเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพฒันาในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบภมูภิาคนยิม  ววิัฒนาการรวมกลุม่ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกและเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม การจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ กลไก ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จของความร่วมมอืทางดา้น

การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกจิการคา้การลงทุนและสังคมวัฒนธรรมภายในและระหว่างภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกและ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 

กย 7203 การเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพฒันาในเอเชยีใตแ้ละตะวนัออกกลาง 
การเมอืงร่วมสมัยในภมูภิาคตะวันออกกลางและภมูภิาคเอเชยีใต ้การพัฒนาและพลวัตทางการเมอืง

ของประเทศตา่ง ๆ ทีส่ าคัญในแตล่ะภมูภิาคซึง่เกีย่วขอ้งทัง้ในระดับชาตแิละระดับภมูภิาค บรบิทและเงือ่นไข

ของการพัฒนาทางการเมอืง ความขดัแยง้ และความเกีย่วขอ้งของประเทศมหาอ านาจในภมูภิาค ปัญหาทาง

เศรษฐกจิและสังคมที่ส าคัญในภูมภิาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นต่าง ๆ ตลอดจนผลของสถานการณ์

การเมืองและความขัดแยง้ต่อทศิทางการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาค โดยยกตัวอย่างประเทศที่

ส าคัญๆ ค าอธบิายรายวชิา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หมวดวิชาเลือก  
กย 7901 ขบวนการทางสงัคมกบัการเสรมิสรา้งอ านาจประชาชน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทางสังคม การจัดการเครือข่าย ยุทธศาสตร์และยุทธวธิีของ

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมแบบใหมภ่ายใตบ้รบิทของการเมอืงใหม ่การศกึษาเพือ่

เสริมสรา้งความเป็นพลเมือง แนวคดิว่าดว้ยการเสริมสรา้งอ านาจของประชาชน ปัจจัยทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทีส่ง่ผลตอ่ขบวนการทางสงัคมและการเสรมิสรา้งอ านาจประชาชน 

กย 7902 การมสีว่นรว่มสาธารณะและการจดัการความขดัแยง้ 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารในการจัดการมสีว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย วเิคราะห์

สาเหตุของการขัดแยง้ในยุคปัจจุบัน รูปแบบและหลักการในการจัดการความขัดแยง้ทางสังคม การจัดการ

ความขดัแยง้แบบมสีว่นรว่มทีย่ตุธิรรมและครอบคลมุ กับการท าใหค้วามขดัแยง้กลายเป็นสถาบัน 

กย 7903 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงของการพฒันา 
ทฤษฎี แนวคดิและวรรณกรรมดา้นเศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนา โดยรวมถงึการศกึษา

บทบาทของรัฐกับตลาดในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการทฤษฎ ีแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงตัง้แตย่คุ

พาณชิยน์ยิมจนถงึยคุหลังนวสมัยนยิม การเปรยีบเทยีบทฤษฎ ีแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงกับผลของ

การพัฒนาทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

กย 7904 การเมอืงเชงิวฒันธรรมกบัการพฒันา 
ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกับการเมอืงเชงิวัฒนธรรมทีอ่ยูบ่นฐานของชาตพัินธุ ์ศาสนา เพศสภาพ

และชนชัน้ การแบ่งแยกทีถู่กสรา้งบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม ความเขา้ใจเกีย่วกับการกดีกันความแตกแยก 

และการตัดขาดทางสังคม อ านาจ การตอ่ตา้น สัญลักษณ์ และมายาคตใินการแขง่ขันและตอ่สูท้างการเมอืง 

การประยกุตใ์ชก้ารเมอืงเชงิวฒันธรรมเพือ่พัฒนาสงัคมอยา่งสรา้งสรรค ์

กย 7905 ภาวะผูน้ าและการจดัการความเปลีย่นแปลง 
ศกึษาพัฒนาการแนวคดิภาวะผูน้ า แนวทางการศกึษาภาวะผูน้ าที่ส าคัญ ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชงิ

คณุลักษณะ ทฤษฎภีาวะผูน้ าเชงิพฤตกิรรม ทฤษฎภีาวะผูน้ าเชงิสถานการณ์ ทฤษฎภีาวะผูน้ าร่วมสมัย การ

อบรมและพัฒนาภาวะผูน้ าเพือ่การจัดการความเปลีย่นแปลง การจัดการความเปลีย่นแปลงเชงิบรูณาการและ

บทบาทของผูน้ าในการจัดการความเปลีย่นแปลงองคก์ารและสงัคม 

กย 7906 สมัมนากรณีศกึษาการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
การศกึษา วเิคราะหแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับการเมอืงและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โดย

ผ่านกรณีศกึษาที่ส าคัญ การวเิคราะห์การเมืองในมติอิุดมการณ์และจรยิธรรมทางการเมือง การศกึษา 

วเิคราะห ์ความหมาย ประวัตศิาสตรแ์ละแนวคดิทฤษฎกีารพัฒนาและความสัมพันธร์ะหวา่งการเมอืงและการ

พัฒนา รวมถงึ การมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับการพัฒนาประเทศ  

กย 7907 พรรคการเมอืงและการเลอืกต ัง้รว่มสมยั 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับพรรคการเมอืง บทบาทของพรรคการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ก าเนดิ

และพัฒนาการของพรรคการเมอืงไทย ระบบพรรคการเมอืงและการเปลีย่นแปลง การจัดองคก์ารของพรรค

การเมอืง  ความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐ และกฎหมายกับพรรคการเมอืง พรรคการเมอืงกับโครงสรา้งสังคมและ

การเคลือ่นไหวทางสงัคม ระบบการเลอืกตัง้ พัฒนาการการเลอืกตัง้ไทย การณรงคก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้ การ

ทจุรติเลอืกตัง้ บทบาทคณะกรรมการการเลอืกตัง้และภาคประชาสงัคมในการเลอืกตัง้ 

กย 7908 การเมอืงและความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย – จนี 
ความสัมพันธไ์ทย-จีนตัง้แต่อดตีจนถงึการสถาปนาความสัมพันธท์างการทูต ความส าเร็จ ปัญหา 

อุปสรรคและกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกจิ การคา้และการลงทุน การเมือง การศกึษา วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี สาธารณสุขอนามัย ชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย ระบบการบรหิารของจีน อทิธพิลของ

การเมอืงทีม่ผีลตอ่ความสมัพันธไ์ทย-จนี    

 

 



 
 

กย 7909 การจดัการปกครองสาธารณะรว่มสมยั 
ศกึษาพัฒนาการแนวคดิการจัดการปกครองสาธารณะ, การบรหิารสาธารณะ, การจัดการสาธารณะแนวใหม่

, การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม,่ การจัดการปกครองแบบเครอืขา่ย, ความส าคัญของความไวว้างใจและการ

มสีว่นรว่มในการจัดการปกครองสาธารณะ และผลกระทบของการจัดการปกครองสาธารณะทีม่ตีอ่ประสทิธผิล 

กย 7910 โลกาภวิตัน ์รฐั และประชาสงัคม 
แนวคดิทฤษฎวีา่ดว้ยรัฐ พัฒนาการทางประวัตศิาสตรข์องรัฐ รูปแบบและเนื้อหาของรัฐในประเทศ

พัฒนาแลว้ ก าลังพัฒนา และดอ้ยพัฒนา แนวคดิวา่ดว้ยโลกาภวิัตน์ การเมอืงของโลกาภวิัตน์  อทิธพิลของ

โลกาภวิตันท์ีม่ตีอ่รัฐและชมุชนทอ้งถิน่ แนวคดิทฤษฎวีา่ดว้ยประชาสังคม บทบาทของประชาสังคมตอ่โลกา

ภวิตัน ์และการพัฒนาประชาธปิไตย  

กย 7911 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถ ิน่ 
แนวคดิ หลักการ และขอบเขตของการวางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกจิและสังคม เพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสังคม ทัง้กระบวนการก าหนด การน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่าร

ปฏบิัต ิและการประเมนิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของรัฐบาลกลาง ภมูภิาค และหน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ตลอดจนการประยกุตใ์ช ้

หลักแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่ 

กย 8000 การศกึษาตามแนวแนะ 
การคน้ควา้เอกสารหรอืจัดท าโครงการศกึษาในหัวขอ้ทีส่นใจ ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา  

แลว้น ามาจัดท าเป็นรายงานทางวชิาการ 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
กย 9000 การคน้ควา้อสิระ    3 หนว่ยกติ 

การศกึษาคน้ควา้และวจัิยดว้ยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวชิาการเมืองและยุทธศาสตร์         

การพัฒนา 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  
กย 9004 วทิยานพินธ ์  12 หนว่ยกติ  

การศึกษาคน้ควา้และวิจัยดว้ยตนเองในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาการเมืองและ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์

 


