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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
Bachelor of Political Science Program in Political Science 

ร.บ. (รัฐศาสตร์)   B.Pol.Sc. (Political Science) 
หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช  2561 

ปรัชญา 
             ผลิตนักปกครองและนักบริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

2. มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพ มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพต่อการให้บริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

3. มีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต  
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ      27 หน่วยกิต 
        1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
        1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
        1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               3 หน่วยกิต 
        1.1.4) กลุม่วิชาสหวิทยาการ    2 หน่วยกิต 
        1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย    1หน่วยกิต 

1.2)  กลุ่มวิชาเลือก      3 หน่วยกิต 
2)   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต 

     2.1) กลุ่มวิชาแกน      15  หน่วยกิต 
     2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     45  หน่วยกิต 
     2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     27  หน่วยกิต 
     2.4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7  หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
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รายวิชา 
   1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาบังคับ      27 หน่วยกิต 
    1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self-Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

    1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6) 

    1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ  2 หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

     1.1.5)กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-2-1) 
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         1.2)    วิชาเลือก                                                  3  หน่วยกิต 
                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

      1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

      1.2.3)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 
 
 

3(3-0-6) 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

3(3-0-6) 

 

2)     หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาแกน     15  หน่วยกิต 

2551002 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  1 
English for Political Science I 

3(3-0-6) 

2551005 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  2 
English for Political Science II 

3(3-0-6) 

2551107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น     
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

2551108 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น           
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

2551211 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

   

         2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                            45   หน่วยกิต 
2551101 การเมืองและการปกครองของไทย 

Thai Politics and Governance 
3(3-0-6) 

2551109 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics and Governments 

3(3-0-6) 

2551110 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย 
Thai Political Institutions and Process 

3(3-0-6) 

2551502 กฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
Administrative Laws for Political Science and Public 
Administration 

3(3-0-6) 

2552101 
 

การปกครองท้องถิ่นไทย      
Thai Local Government 

3(3-0-6) 
 

2552103 
 

นโยบายสาธารณะ   
Public Policy  
 
 

3(3-0-6) 
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2552109 
 
 
 

การบริหารท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ             
หลักธรรมาภิบาล  
Local Administration Under Sufficiency Economy 
Philosophy and Good Governance 

3(3-0-6) 

2552202 การเมืองภาคประชาชน      
Politics of People’s Movements 

3(3-0-6) 

2552205 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน  
Politics and Governments of ASEAN  

3(3-0-6) 

2552207 กลุ่มผลประโยชน์  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง               
Interest Groups, Political Parties and Elections 

3(3-0-6) 

2552209 ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ 
Modern Political Philosophy  

3(3-0-6) 

2552214 ปรัชญาการเมืองตะวันออก 
Eastern Political Philosophy 

3(3-0-6) 
 

2553104 วิจัยทางรัฐศาสตร์  1   
Research in Political Science I 

3(2-2-5) 

2554104 สัมมนาทางรัฐศาสตร์     
Seminar on Political Science 

3(2-2-5) 

2554105 
 

จริยธรรมทางการเมือง      
Political Ethics  

3(3-0-6) 
 

     2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน)   ไม่น้อยกว่า                27    หน่วยกิต 
            ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    27  หน่วยกิต  

2551004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านต าราทางรัฐศาสตร์ 
English for Text Reading in Political Science 

3(3-0-6) 

2551401 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา 
Politics and Government of the United States of America 

3(3-0-6) 

2551402 การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป 
Politics and Governments of European Union 

3(3-0-6) 

2551409 บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Non-State Actors in International Relations  

3(3-0-6) 

2551413 องค์การระหว่างประเทศ   
International Organizations 

3(3-0-6) 

2551414 นโยบายต่างประเทศของไทย     
Thai Foreign Policy  

3(3-0-6) 
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2551501 
 

กฎหมายอาญา       
Criminal Law 

3(3-0-6) 

2551503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  
Constitutional  Law and Political Institutions 

3(3-0-6) 

2551504 กฎหมายแพ่ง       
Civil Law 

3(3-0-6) 

2551507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
Criminal Procedure Law 

3(3-0-6) 

2552105 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
Local Resources and Environmental Management 

3(3-0-6) 

2552107 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น      
Strategies for Local Government 

3(3-0-6) 

2552203 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
Theories of Socio-Economic and Political Relationship 

3(3-0-6) 

2552208 ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง  
Classical and Middle Age Political Philosophy  

3(3-0-6) 

2552211 ทฤษฎีการเมืองยุคพฤติกรรมศาสตร์ 
Behaviorism Political Theory  

3(3-0-6) 

2552212 แนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย 
Thai Political and Social Thoughts 

3(3-0-6) 

2552213 มติมหาชนกับประชาธิปไตย 
Public Opinion and Democracy 

3(3-0-6) 

2553106 สื่อสารมวลชนกับการเมือง 
Mass Communication and Politics 

3(3-0-6) 

2553107 การพัฒนาทางการเมือง 
Political Development 

3(3-0-6) 

2553108 ปัญหาและกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Problems and Case Studies in Southeast Asia 

3(3-0-6) 

2553109 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ 
Interdisciplinary Studies in Political Science 

3(3-0-6) 

2553110 การวิเคราะห์การเมือง 
Political Analysis 

3(3-0-6) 

2553203 ความขัดแย้งทางการเมือง    
Political Conflicts  

3(3-0-6) 
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2553204 วิจัยทางรัฐศาสตร์ 2      
Research in Political Science II  

3(2-2-5) 

2553314 การปกครองท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียน  
Comparative ASEAN Local Governments 

3(3-0-6) 

2553315 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
Change Management in Globalization 

3(3-0-6) 

2553316 องค์การและพฤติกรรมองค์การ  
Organization and Organization Behavior 

3(3-0-6) 

   

2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7       หน่วยกิต 
2553803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์   

Preparation for Professional Internship in Political  Science 
2(1-2-3) 

2554803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์    
Professional Internship  in  Political  Science 
 

5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6        หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1.1)   กลุ่มวิชาบังคับ      27 หน่วยกิต 
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา       9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Thai for Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ  การเรียบเรียงและการน าเสนอ
สารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
  Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and information 
retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, citing and making 
references. 
 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
English for Everyday Communication  
Development of students’ language skills with emphasis on everyday face  

to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน    3(3-0-6) 
English for Study Skills Development  

  Enrichment of students’  reading strategies:  skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension:  reading for details, deriving meaning and reading 
critically; and study skills : note taking, summarizing and paraphrasing for academic readiness.  
 
 

   1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12  หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร    3(3-0-6) 

Self Development and Phranakhon Identity   
  ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝังให้
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
 



 

 

9 

  History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating the 
sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development 
skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and others; taking 
responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge and lifelong 
learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 
 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   3(3-0-6) 
  Aesthetic Value, Virtue, and Happiness  
  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความเชื่อ 
ศาสนาและสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถในการแสดงออก
เชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; beliefs, 
religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion perception; ability 
to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing emotional, social and 
intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, knowledge acquisition and 
creation of arts leading to understanding of one’s self and others; awareness of changes, and living 
one’s life happily. 
 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy  

  ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 
  Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics and 
good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic society; 
the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and their 
applications.  
 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
Laws in Everyday Life  

  กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การหมั้น 
การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 
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  Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
 

    1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3  หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

Smart Thinking with Sciences  
  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  ในการด ารงชีวิต 
  Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 
meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 
 

    1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ  2 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   2(1-2-3) 
Awareness of Change and Adaptation  

  การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
  Awareness of current social changes in terms of economics, environment, and 
technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems in one’s 
life appropriately.   
 

    1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 หน่วยกิต 

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
  Exercise for Health  
  ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
  Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles of 
exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
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   1.2)   กลุ่มวิชาเลือก    3   หน่วยกิต 
                                        มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามท่ีผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Chinese for Communication   
  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอกวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและวัฒนธรรมจีน 
  Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
  Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Japanese cultures. 
 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Malay for Communication   
  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 
  Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and Malay 
cultures. 
 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 
  Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai and 
Vietnamese cultures. 
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0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Burmese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 
  Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Burmese culture. 
 

    1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน    3(3-0-6) 
  Good Governance and Corruption Prevention   
  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ  
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบ
อุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 
  Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย       3(3-0-6) 
Contemporary World  

  พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของโลก
ตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหาสั นติภาพ พัฒนาการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and 
cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions for 
peace, the development of international cooperation; rules, laws, institutions; international 
integrations and relations in politics, economics and society; analysis of current world situations.  
 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
Information for Learning  

  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอรายงาน
เชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
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  Definition, importance of information, information sources, and information 
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 
 

0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
Meditation for Life Development  

  ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  ลักษณะ
ของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ แ ละการน าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้
เรื่องวิปัสสนาความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
  Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation;the nature of 
reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; applying meditation 
to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, process, 

properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight (Ñyāna); fundamental knowledge about 

introspection (Vipassanā) ; differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of 
tranquility and introspection; world community and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
Earth, Environment and Change   

  โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and management of 
natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in management of 
natural resources and environment. 
 
    1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  Agriculture for Quality of Life Development  
  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality of life 
improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
Mathematics for Everyday Life  
ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of learning 
mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and argument; 
application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
  Technology and Creativity  
  ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology and 
technological procedure leading to innovation creation. 
 
    1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่     3(3-0-6) 
Modern Entrepreneurship  

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  กลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 
  Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 
 

0060102 องค์กรแห่งความสุข      3(3-0-6) 
Happy  Workplace  

  ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบนความ
หลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วนร่ วมในการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข 
  Definitions and types of organization, organizational environment, cross cultural 
diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work life, and 
participation in creating a happy workplace. 
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2)    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94    หน่วยกิต 
        2.1)  กลุ่มวิชาแกน            15     หน่วยกิต 
2551002 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  1 

English for Political Science  I 
3(3-0-6) 

                       English in the field of Political Science, fundamental grammar, vocabulary and 
terminology, English structure used in Political Science, making sentences related in politics and 
governance, writing a short essay in political topics, presenting critical thoughts on political 
phenomenon 
 

2551005 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์  2 
English for Political Science  II 

3(3-0-6) 

                         Reading texts and articles in Political Sciences, terminology, structure, 
comprehensive reading, making summarization, taking notes, concluding main ideas of the texts and 
articles. 
 

2551107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)   
Introduction to Political Science  

                     แนวคิด  ทฤษฎีความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน ทฤษฎีก าเนิดรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อ านาจและ
กฎหมาย ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองระบบการปกครองที่ส าคัญ 
 

2551108 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
                    Introduction to Public Administration  
                     แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการของทฤษฎี กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน และทฤษฎีที่เกิดขึ้นในความหมายใหม่ โดยเน้นสาระนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีตัวอย่างของการน าทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการบริหารงาน 
 

2551211 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   
Introduction to International Relations 

      3(3-0-6) 

                      ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  และทางกฎหมายที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  สาเหตุความขัดแย้ งในสังคม
นานาชาติ  วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ 
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2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45      หน่วยกิต 
 

2551101 การเมืองและการปกครองของไทย   
Thai Politics and Governance 

3(3-0-6) 

                       ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครองไทย แนวคิดทางการเมืองไทย  โครงสร้าง การปกครอง
ของไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  วิวัฒนาการทางการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองไทยตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475- ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองของประเทศไทย 
 

2551109 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                 
Comparative Politics and Governments 

3(3-0-6) 

                        รูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง แนวทางการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบกรณีศึกษา
เปรียบเทียบของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบการเมือง 
 

2551110 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย     
Thai Political Institutions and Process 

3(3-0-6) 

                         โครงสร้าง ที่มาของสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย บทบาทของ
สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ และกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันดังกล่าว 

 
2551502 กฎหมายปกครองส าหรับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

Administrative Laws for Political Science and Public 
Administration 

3(3-0-6) 

                      ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง หลักการพ้ืนฐาน การใช้และการ
ตีความกฎหมายปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้ง สถานะทางกฎหมายของ
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง 
 
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย       

Thai Local Government 
3(3-0-6) 

                         แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ทฤษฎีพ้ืนฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปกครองท้องถิ่นไทย ในแง่ของวิวัฒนาการ พัฒนาการ และความสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นไทยกับการปกครองส่วนกลางในแง่
อ านาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของการปกครองท้องถิ่น
ไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
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2552103 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) 

แนวความคิด และวิธีการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎี 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจ   การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบาย ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนด
นโยบาย 
2552109 การบริหารท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ             

หลักธรรมาภิบาล  
Local Administration Under Sufficiency Economy 
Philosophy and Good Governance 

3(3-0-6) 

                       แนวคิดและเทคนิคการริเริ่มและการเตรียมโครงการในองค์กรปกครองท้องถิ่น  การเขียนและ
จัดท าโครงการ  การต่อรองของฝ่ายต่าง ๆ ในท้องถิ่นและการอนุมัติโครงการ  การจัดองค์กรเพ่ือการบริหาร  การ
อ านวยการและก ากับติดตามโครงการ  การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ  การประเมินผลโครงการ
รวมถึงการน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2552202 การเมืองภาคประชาชน       

Politics of People’s Movements 
3(3-0-6) 

                         นิยาม ความหมายของการเมืองภาคประชาชน แนวคิดทฤษฎี พัฒนาการ บริบทการก่อเกิด 
ลักษณะ ประเภท หรือรูปลักษณ์ประชาสังคม และบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยของขบวนการภาคประชาชนและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2552205 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน   

Politics and Governments of ASEAN  
3(3-0-6) 

                        ระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศ
อาเซียนในยุคอาณานิคม ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงสงครามเย็น และช่วงหลังสิ้นสุดสงครามเย็น สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ที่พลังเคลื่อนไหว
ทางการเมือง เปรียบเทียบประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
2552207 กลุ่มผลประโยชน์  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง                 

Interest Groups, Political Parties and Elections 
3(3-0-6) 

                        ลักษณะและความส าคัญของพรรคการเมือง  ระบบพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้ งของไทย                    
และต่างประเทศ สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมที่ เกี่ยวเนื่ องกับระบบพรรคการเมือง  กลไก                         
การบริหารภายในพรรคการเมือง  ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน  
แนวความคิดที่ส าคัญของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการกลยุทธ์ต่าง ๆ พฤติกรรมในการเลือกตั้ง 
ผลกระทบของการเลือกตั้งต่อระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมือง และการฝึกปฏิบัติจัดการเลือกตั้ง 
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2552209 ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ 
Modern  Political Philosophy 

3(3-0-6) 

                         ลักษณะส าคัญของปรัชญาทางการเมืองในแนวทางสัจนิยม เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม และ
พฤติกรรมนิยม  แนวคิดเชิงปรัชญาการเมืองของนักคิดกลุ่มสัญญาประชาคม กลุ่มอรรถประโยชน์นิยม กลุ่มอนุรักษ์
นิยม และกลุ่มสังคมนิยม การวิเคราะห์และอธิบายปรากฎการณ์ทางการเมืองโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญาสมัยใหม่ 
 

2552214 ปรัชญาการเมืองตะวันออก 
Eastern Political Philosophy 

3(3-0-6) 

                       ปรัชญาการเมืองของโลกตะวันออก  ปรัชญาการเมืองจีน  แนวคิดเชิงปรัชญาของขงจื้ อ  เล่าจื้อ  
และเม่งจื้อ  แนวคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับการปกครอง  คุณธรรมของผู้ปกครอง  หนาที่ของรัฐและประชาชนตามหลัก
ปรัชญาในศาสนาของโลกตะวันออก  ประกอบไปด้วย  พระพุทธศาสนา  ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  ศาสนาอิสลาม  
และศาสนาชินโต 
 

2553104 วิจัยทางรัฐศาสตร์  1   
Research in Political Science I 

3(2-2-5) 
 

                        ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  การเขียน
เค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้  ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยทุกข้ันตอนภายใต้
จรรยาบรรณการวิจัย 
 

2554104 สัมมนาทางรัฐศาสตร์     
Seminar on Political Science 

3(2-2-5) 
 

                       กรณีศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในแง่ทฤษฎีและผลงานวิจัย ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมือง แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ นโยบายสาธารณะ การพัฒนา
การเมือง หรือการเมืองการปกครองของไทย 
 

2554105 จริยธรรมทางการเมือง        
Political Ethics   

3(3-0-6) 

                        แนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง การปกครอง จริยธรรมวิชาชีพ 
การพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากลและตามแนวทางของปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ และประเด็นจริยธรรมทาง
การเมืองจากงานวิจัยและกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึน 
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2.3)    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า                27   หน่วยกิต 
                                ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    27   หน่วยกิต  

2551004 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านต าราทางรัฐศาสตร์ 
English for Text Reading in Political Science  

3(3-0-6) 

Reading texts and articles in Political Science, terminology, structure, comprehensive reading, making 
summarization, taking notes, concluding main ideas of the texts and articles 

2551401 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา 
Politics and Government of the United States of America 

3(3-0-6) 

                        พัฒนาการระบบและโครงสร้างการเมืองสหรัฐฯ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 
อุดมการณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม วิเคราะห์สถาบันพ้ืนฐานของการปกครองของสหรัฐ และบรรดาพลังที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติของรัฐบาล บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ ระบบพรรคและการ
ด าเนินงานของสภาและศาล 

 

2551402 การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป 
Politics and Governments of European Union 

3(3-0-6) 

                        พัฒนาการระบบ และโครงสร้างของการเมืองการปกครองของประเทศสหภาพยุโรป สถาบันทาง
การเมือง กระบวนการทางการเมือง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ พฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

2551409 บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Non-State Actors in International Relations  

3(3-0-6) 

                        บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ บรรษัทข้ามชาติ องค์การพัฒนาเอกชน องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่
มีภารกิจข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2551413 องค์การระหว่างประเทศ   
International Organizations 

3(3-0-6) 

                        ประวัติองค์การระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ การประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก สันนิบาตชาติ
และสหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก องค์การระดับภูมิภาคต่าง ๆ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่บทบาท และการ
ด าเนินงานขององค์การเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง แลความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศด้วย 

2551414 นโยบายต่างประเทศของไทย     
Thai Foreign Policy 

3(3-0-6)     

                        ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ พิจารณาปัจจัยและกระบวนการในการ
ก าหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย การด าเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศที่
มีผลต่อการเมืองภายในของไทย  โดยเน้นนโยบายต่างประเทศกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศพันธมิตรทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ 
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2551501 กฎหมายอาญา        
Criminal Law 

3(3-0-6) 

                       หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 และหลักกฎหมายอาญาภาค
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3 

 

2551503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  
Constitutional  Law and Political Institution 

3(3-0-6) 

                       ความรู้ทั่วไปของฝ่ายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญและความเป็นกฎหมายสูงสุด การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อ านาจอธิปไตย การแบ่งแยกการใช้
อ านาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสถาบันและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 
 

2551504 กฎหมายแพ่ง       
Civil Law 

3(3-0-6) 

                       หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
 

2551507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
Criminal Procedure Law 

3(3-0-6) 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ หลักทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล 
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และ
ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 

2552105 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
Local Resources and Environmental Management 

3(3-0-6) 

                        แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สภาพและสถานการณ์ปัญหาทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิด
และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การ
จัดท าแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
2552107 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น      

Strategies of Local Government 
3(3-0-6) 

                              แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การก าหนดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปกครอง เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การตัดสินใจ
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กลวิธีทางเลือก และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
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2552203 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
Theories of Socio-Economic and Political Relationship  

3(3-0-6) 

                        พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง สถาบันที่เกี่ยวข้อง 
 

2552208 ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง  
Classic and Middle Age Political Philosophy 

3(3-0-6) 

                        ความหมายและ ความส าคัญของปรัชญาการเมือง ส านัก ปรัชญาทางการเมือง แนวคิดเชิงปรัชญา
ของนักปรัชญายุคกรีก-โรมัน  การวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงปรัชญา 

 

2552211 ทฤษฎีการเมืองยุคพฤติกรรมศาสตร์ 
Behaviorism Political Theory 

3(3-0-6) 

                        พัฒนาการของทฤษฎีการเมืองแนวพฤติกรรมศาสตร์ ลักษณะของพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเมือง ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ และ ทฤษฎีวัฒนธรรมทาง
การเมือง 
 

2552212 แนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย 
Thai Political and Social Thoughts 

3(3-0-6) 

                       แนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธต่อสังคมไทย 
แนวคิดเก่ียวกับ ผู้ปกครองแบบเทวราชา ธรรมราชา พระมหาจักรพรรดิราช ผู้ปกครองแบบพ่อขุน แนวคิดเผด็จการ
อ านาจนิยม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในบริบทสังคมการเมืองไทย 

 

2552213 มติมหาชนกับประชาธิปไตย 
Public Opinion and Democracy  

3(3-0-6) 

            มติมหาชนกับระบบการปกครอง  ความหมายของมติมหาชน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของ
ความคิดเห็น  บทบาทของสื่อมวลชน และมติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 

 
2553106 สื่อสารมวลชนกับการเมือง 

Mass Communication and Politics 
3(3-0-6) 

                        อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเมือง และการตัดสินใจทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน 
อ านาจรัฐและการเมืองแบบประชาธิปไตย พลังอ านาจของสื่อ และการหล่อหลอมความคิดของประชาชนโดยการสร้าง
สามัญส านึกทางการเมือง ในระบบทุนนิยม บทบาทสื่อในฐานะที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะในยุคสื่อสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์
และเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนและการเมืองในประเทศต่าง ๆ การสร้างประชาธิปไตยที่มีการสื่อสาร และสื่อ
ทางเลือก อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อการเมืองระดับชาติและระดับโลก e-government 
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2553107 การพัฒนาทางการเมือง      
Political Development 

3(3-0-6) 

                        แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนา
ประเทศ การสร้างสถาบันทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างประชาธิปไตยเสถียรภาพทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง และการเข้าสู่การเมืองยุคใหม่ และประเด็นการพัฒนาการทางการเมืองของไทยและ
ต่างประเทศ 
 

2553108 ปัญหาและกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Problem and Case Study in Southeast Asia 

3(3-0-6) 

            ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม องค์กรระหว่างประเทศ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกรณีศึกษาของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

2553109 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ 
Interdisciplinary Studies in Political Science 

3(3-0-6) 

                        ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รัฐศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ การศึกษารัฐศาสตร์แบบองค์รวม 

 

2553110 การวิเคราะห์การเมือง 
Political Analysis 

3(3-0-6) 

                       การวิเคราะห์สถานการณ์และปรากฏการณ์ทางการเมือง การวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญาการเมือง 
เชิงสถาบันและโครงสร้างหน้าที่ เชิงพฤติกรรมศาสตร์ และการวิเคราะห์การเมืองหลังพฤติกรรมศาสตร์ 

 

2553203 ความขัดแย้งทางการเมือง    
Political Conflicts  

3(3-0-6) 

                        ทฤษฎีความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้ง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การสื่อสารเพ่ือสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การไกล่เกลี่ย
แบบมีสติ ความขัดแย้งในมุมมองต่าง ๆ  กรณีศึกษาความขัดแย้งและการใช้สันติวิถีในชีวิตประจ าวัน 
 

2553204 วิจัยทางรัฐศาสตร์ 2      
Research in Political Science II 

3(2-2-5) 
 

                       การค้นหาความรู้ความจริงทางรัฐศาสตร์ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเมืองการปกครอง กระบวนการ
ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย   การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือผสมผสาน
ทั้งสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และ การเขียนผลการศึกษา  
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2553314 การปกครองท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียน  
Comparative ASEAN Local Government 

3(3-0-6) 

                        แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติและระดับต่าง ๆ ตาม
หลักการและองค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักการกระจายอ านาจการปกครอง รูปแบบ โครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ การควบคุม การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เปรียบเทียบกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

2553315 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
Change Management in Globalization 

3(3-0-6) 

                        แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์  สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเลี่ ยน
แปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

2553316 องค์การและพฤติกรรมองค์การ        
Organization and Organization Behavior 

3(3-0-6) 

                        พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านองค์การ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การ
จัดการยุคใหม่ต่อโครงสร้าง การออกแบบ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมขององค์การ รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ 

 

2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7       หน่วยกิต 

2553803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์   
Preparation for Professional Internship in Political  Science 

2(1-2-3) 

                        จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตการมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
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                       การฝึกงานด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันทางการเมือง
การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การเมืองการบริหารงานในองค์การ การวางโครงการในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
การปกครอง และการบริหารงานในองค์การ ฯลฯ การรายงานและผลการปฏิบัติงาน น าเสนอรายงาน อภิปราย
สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6        หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 


