หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู เนนย้ําคุณภาพ กลาคิด และวิพากษอยางมีเหตุผล
มีจิตสํานึกรับใชและบริการทองถิ่นสูสังคมโลก
วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู ดานการเมือง การปกครองรวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ
(2) สามารถวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางการเมืองของไทยและตางประเทศ
(3) สามารถประยุกตใชความรูที่ไดเรียนมาใหเปนประโยชนทั้งตอตนเอง และสังคม อีกทั้งเปนผูมี
คุณธรรมนําความรู และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
54 หนวยกิต
2.3) กลุมเฉพาะดาน เลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง
24 หนวยกิต
กลุมวิชาเอก
2.3.1) การปกครอง
2.3.2) ความสัมพันธระหวางประเทศ
2.3.3) การเมืองการปกครองทองถิ่น
2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1500110
1500111
1500112

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูส ังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
1551111 การฟงและการพูด 1
3(2-2)
Listening and Speaking 1
2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
2551102
2551103
2551211
2552101
2552102
2552202
2552203

54

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
Introduction to International Relations
การปกครองทองถิ่นไทย
Thai Local Government
กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง
Interest Groups and Political Parties
การเมืองภาคประชาชน
Politics of People’s Movements
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Theories of Socio-Economic and Political Relationship
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หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

2552205
2553104
2553203
2553204
2554104
2554105
2562501
2562510
2562304
2551501
2563519

2551101
2552103
2552204
2552206
2553105
2553106
2553107

การเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน
Politics and Governments of ASEAN
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร
Research Methodology in Political Science
ความขัดแยงทางการเมือง
Political Conflicts
การศึกษาอิสระ
Individual Studies
สัมมนาทางรัฐศาสตร
Seminar on Political Science
จริยธรรมทางการเมือง
Political Ethics
กฎหมายปกครอง
Administrative Laws
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Laws
กฎหมายแพงและพาณิชย
Civil Laws
กฎหมายอาญา
Criminal Laws
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1
2.3) กลุมเฉพาะดาน ใหเลือกเรียน
24 หนวยกิต
กําหนดใหเลือกเรียน ไมเกิน 24 หนวยกิต เพียงกลุมวิชาเดียวจาก 3 กลุมวิชา
2.3.1) กลุมวิชาการปกครอง
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Governments
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economics
การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
สื่อสารมวลชนกับการเมือง
Mass Communication and Politics
การพัฒนาทางการเมือง
Political Development
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3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3

2553205
2553206
2553307
2553312
2551401
2551402
2551403
2551404
2551405
2551406
2551407
2551408
2551409
2551413
2551414
2552103
2552104
2552105
2552106

การเลือกตั้ง
Election
การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Politics and Natural Resources Management Policies
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
New Public Administration and Management
2.3.1) กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา
Politics and Government of the United States of America
การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป
Politics and Governments of European Union
การเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม
Politics in Socialist Countries

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นทวีป

3(3-0)

การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นสมุทร

3(3-0)

Politics and Government of Southeast Asia Countries: Mainland
Politics and Government of Southeast Asia Countries: Island
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
Politics and Government of East Asia Countries
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียใต
Politics and Government of South Asia Countries
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง
Politics and Government of Middle East Countries
บทบาทตัวแสดงที่ไมใชรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ
Non-State Actors in International Relations
องคการระหวางประเทศ
International Organizations
นโยบายตางประเทศของไทย
Thai Foreign Policy
2.3.3) กลุมวิชาการเมืองการปกครองทองถิ่น
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
การพัฒนาทองถิ่น
Local Development
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
Local Resources and Environmental Management
การจัดการสาธารณะทองถิน่
Local Public Management
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 4

2552107
2552108
2552109

2552206
2553205
2553307
2553312

2553803
2554803

ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น
Strategies of Local Government
กระบวนการบริหารโครงการทองถิ่น
Local Project Management Process of Local Administration
การบริหารทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy Philosophy
and Good Governance
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economics
การเลือกตั้ง
Election
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
New Public Administration and Management

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

2.4) กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Internship in Political Science
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
5(450)
Professional Internship in Political Science

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่ กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิต รวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หนา 5

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม การใช
ทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความการวิเคราะห การวิจารณ
การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผล
การศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain confidence and
fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study skills: reading, writing and those
required for vocabulary development and information retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2)กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 หนวยกิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการ ของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดานความ
เชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิง
สรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมา
ประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115
วิถีไทยสูส ังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดํ าเนิ นชี วิ ตในป จจุ บั น สร างความตระหนั กในคุ ณค าวั ฒนธรรม และการร วมกิ จกรรมสื บสานวั ฒนธรรม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หนา 6

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การ
กลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายทรั พยสิ นทางป ญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บชี วิ ตประจํ าวั น เช น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ
การตระหนั กรู เท าทั นการอนุ รั กษ พลั งงานและภั ยพิ บั ติ ธรรมชาติ แบบแผนการดํ าเนิ นชี วิ ตแบบองค รวมใน
ชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การคิดแบบองครวม การเสริมสรางทักษะและพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการและ
แนวคิดแบบตางๆของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม
สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพั นธ ระหว างเทคโนโลยี รู ปแบบต างๆ กั บการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต สั งคม และ
สภาพแวดลอมการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต การศึกษา การแพทย การสื่อสาร ฯลฯ ขอดี ขอเสีย ของ
เทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)
English through Public Administration fields, such as Government Budgeting,
New Public Management, e-Government, Project Evaluation, Political Theory, Public Policy
and Planning, Thai Local Government, Development Administration, Administrative Laws,
Human Capital Development, Thai Politics and Government and etc. to improve students’
knowledge in Public Administration fields as well as their ability to learn English through
their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and highlights of
presentation techniques included.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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1500109

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
(Prerequisite : 1500107 Communicative English through
Media )
Reading and Writing skills to cope with future career demands. Including
practices in different reading strategies; scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, notetaking and summarizing chosen texts.
1551111
การฟงและพูด 1
3(2-2)
Listening and Speaking 1
A practice in communicative English skills applied to an everyday situation
with attention to the features of various spoken English, including stress and intonation of
words, phrases, sentences and short spoken discourse.
2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
54 หนวยกิต
2551102
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0)
Introduction to Political Science
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวาง
วิช ารั ฐศาสตร กับ สาขาวิช าอื่น ความสั มพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รั ฐบาล รัฐ สภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุ ดมการณทาง
การเมืองที่สําคัญ ตลอด จนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป
2551103
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ความหมาย พั ฒ นาการ แนวความคิ ด ทฤษฎี และความสัม พั น ธ ของวิ ช ารัฐ ศาสตร
ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องคการและ
กระบวนการบริหารงาน
2551211
ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to International Relations
ขอบเขตแหงสาระของความสัมพันธระหวางประเทศ องคประกอบทางอุดมการณทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อตอความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ สาเหตุ ความ
ขัด แย งในสั งคมนานาชาติ วิ วั ฒ นาการสนธิสัญญาและองคการระหวางประเทศ บทบาทขององคกร
ระหวางประเทศ
2552101
การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Government
แนวคิดทฤษฎีการปกครองทองถิ่น ที่เปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปกครองทองถิ่นไทย ในแงของวิวัฒนาการ พัฒนาการ และความสอดคลองกับ
แนวคิ ดและทฤษฎี ของการปกครองท องถิ่น และความสัมพันธร ะหวางการปกครองทองถิ่น ไทยกับการ
ปกครองสวนกลางในแงอํานาจ รูปแบบ ปญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมของการปกครองทองถิ่นไทยในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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2552102

กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง
3(3-0)
Interest Groups and Political Parties
ลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมืองตางๆ ทั้งของไทยและ
ตางประเทศ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหาร
ภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนกับรัฐบาลและประชาชน
2552202
การเมืองภาคประชาชน
3(3-0)
Politics of People’s Movements
แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของการเมืองขนาดเล็กในการเคลื่อนไหวของขบวนการภาค
ประชาชนและขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่เ กิด ขึ้น ตั้ง แต อดีต จนถึง ปจ จุ บัน เช น ขบวนการสตรี
ขบวนการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ขบวนการของคนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ขบวนการสั น ติ ภ าพ
ขบวนการประชาชนชายขอบ ขบวนการของกลุมคนที่ถูกเก็บกดปดกั้นอัตลักษณ ขบวนการเรียกรองสิทธิ
ประเภทต า ง ๆ ตลอดจนถึ ง ขบวนการต อ ต า นกระแสโลกาภิ วั ต น ใ นป จ จุ บั น ฯลฯ เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ขบวนการเหลานี้ สงผลกระทบตอระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง และ
ความสัมพันธทางอํานาจในสังคม โดยนําขอบเขตและลักษณะของการศึกษาดังกลาวของตางประเทศมา
ประยุกตในเชิงเปรียบเทียบกับการเมืองของไทยดวย
2552203
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0)
Theories of Socio-Economic and Political Relationship
พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทยและตางประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก โดยพิจารณาถึงความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมทั้ง
สถาบันทีเ่ กี่ยวของ ซึ่งมีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางกับสถาบันตางๆเหลานั้น
2552205
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน
3(3-0)
Politics and Governments of ASEAN
ภาพกว า งของระบบการเมื อ งการปกครองของประเทศต า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ตลอดจนประวัติศาสตรที่โยงใยกัน เชน ระยะตกเปนอาณานิคม ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชวงสงครามเย็น
และชวงหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ศึกษาสภาพสั งคมและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการเมือง
การปกครองของแต ล ะประเทศ กลุ ม ผลประโยชน ที่ ซึ่ ง เป น พลั ง เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บประเด็ น ป ญ หาทางการเมื อ งของประเทศต า ง ๆ ในภู มิ ภ าคนี้ ตลอดจนผลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2553104
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร
3(2-2)
Research Methodology in Political Science
ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐศาสตร กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การนําความรูไปประยุกตใชในการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิ จั ย การเขี ย นเค าโครงการวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิจัย การนํา ผลการวิจัย ไปใช ฝกปฏิบัติการ
ดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอนภายใตจรรยาบรรณการวิจัย
2553203
ความขัดแยงทางการเมือง
3(3-0)
Political Conflicts
ทฤษฎีความขัดแยง การปองกันความขัดแยงที่รุนแรง การวิเคราะหความขัดแยง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เนนการฟง
อยางลึกซึ้ง การไกลเกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแยงในมุมมองตางๆ โดยกรณีศึกษาความขัดแยงและการใชสันติ
วิถีในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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2553204

การศึกษาอิสระ
3(2-2)
Individual Studies
การค น หาความจริ ง ทางรั ฐ ศาสตร โดยให นั ก ศึ ก ษากํ า หนดหั ว ข อ ที่ ส นใจในสาขาที่
เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศหรือการเมืองการปกครองทองถิ่นและ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานทั้งสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุมตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการเขียนผลการศึกษาที่
ถูกตองตามหลักวิชาการดวยตนเอง โดยการปรึกษาที่ปรึกษาของการวิจัยอยางเปนระบบ
2554104
สัมมนาทางรัฐศาสตร
3(2-2)
Seminar on Political Science
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในแงทฤษฎีหรือผลงานวิจัย โดยเฉพาะที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมือง แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร ทฤษฎีวาดวยรัฐ นโยบายสาธารณะ การ
พัฒนาการเมือง หรือการเมืองการปกครองของไทย
2554105
จริยธรรมทางการเมือง
3(3-0)
Political Ethics
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง การปกครอง จริยธรรม
วิช าชี พ ศึ กษาการพั ฒ นาจริ ยธรรมตามแนวทางสากลและตามแนวทางของปรัช ญาและศาสนาตาง ๆ
วิเคราะหประเด็นจริยธรรมทางการเมืองจากงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
2562501
กฎหมายปกครอง
3(3-0)
Administrative Laws
ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บอเกิดของ
กฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายตาง ๆ หลักการพื้นฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบ
ราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝาย
ปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครองและสัญญาทางปกครอง
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Laws
ความรูทั่วไปของฝายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การควบคุม
กฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อํานาจอธิปไตย การแบงแยกการ
ใชอํานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสถาบันและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
2562304
กฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0)
Civil Laws
หลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล นิติกรรม
สัญญา หนี้ ครอบครัวมรดก
2551501
กฎหมายอาญา
3(3-0)
Criminal Laws
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
2563519
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 1
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ไดแก หลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก
คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
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2.3) กลุมเฉพาะดาน ใหเลือกเรียน

24 หนวยกิต

กําหนดใหเลือกเรียน ไมเกิน 24 หนวยกิต จาก 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
2.3.1) กลุมวิชาการปกครอง
2551101
การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0)
Thai Politics and Governments
ความรูพื้น ฐานการเมืองและการปกครอง หนาที่ของรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
สังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะหปญหาและเปรียบเทียบ
แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง
2552103
นโยบายสาธารณะ
3(3-0)
Public Policy
แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีตางๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ กํ าหนดนโยบายสาธารณะ ปจ จัย ที่เ กี่ย วของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะหนโยบาย ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบาย การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
2552204
ปรัชญาการเมือง
3(3-0)
Political Philosophy
ที่มาและความหมายของวิ ชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สําคัญๆ ในปรัชญา
การเมือง โดยจะแยกแยะใหเห็นขอแตกตางระหวางการมองปญหาและการแกปญหาของปรัชญาการเมือง
ความคิ ด และปรั ช ญาการเมื อ งสมั ย ใหม นั ก ศึ ก ษาจะต อ งศึ ก ษาผลงานของนั กปรั ช ญาตะวั น ตกและ
ตะวันออก เพือ่ ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ตอไป
2552206
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Political Economics
แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง พัฒนาการและความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตรการเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตรการเมือง วิเคราะหประเด็นสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย เชน การวิเคราะหทุนนิยมสมัยใหม การวิเคราะหอํานาจความรูและชน
ชั้นและ แนวคิดหลังสมัยใหม
2553105
การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Politics
รูปแบบและโครงสรางทางการเมือง แนวทางการวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบโดยยก
กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสราง องคประกอบและ
หนาที่ของระบบการเมืองเหลานี้ในประเด็นสําคัญ
2553106
สื่อสารมวลชนกับการเมือง
3(3-0)
Mass Communication and Politics
อิทธิพลของสื่อที่มีตอการเมือง และการตัดสินใจทางการเมือง ความสัมพันธระหวาง
สื่อมวลชน อํานาจรัฐและการเมืองแบบประชาธิปไตย พลังอํานาจของสื่อ และการหลอหลอมความคิดของ
ประชาชนโดยการสร า งสามั ญ สํ า นึ กทางการเมื อ ง ในระบบทุน นิ ย ม บทบาทสื่ อในฐานะที่ เ ป น พื้ น ที่
สาธารณะในยุคสื่อสมัยใหม ประวัติศาสตรและเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนและการเมืองในประเทศ
ตางๆ การสร างประชาธิ ป ไตยที่ มีการสื่ อสาร และสื่อทางเลือก อิทธิพลของอิน เตอรเน็ตตอการเมือง
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ระดับชาติและระดับโลก e-government
2553107
การพัฒนาทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการ
พั ฒ นาประเทศ การสร างสถาบั น ทางการเมือง การมีส ว นรว มทางการเมื อง การสรางประชาธิปไตย
เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเขาสูการเมืองยุคใหม รวมตลอดถึงประเด็นการ
พัฒนาการทางการเมืองของไทยและตางประเทศ
2553205
การเลือกตั้ง
3(3-0)
Election
แนวความคิดที่สําคัญของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการกลยุทธตางๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตั้ง ผลกระทบของการเลือกตั้งตอระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝกปฏิบัติจัดการเลือกตั้ง
2553206
การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Politics and Natural Resources Management Policies
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม สภาพและ
สถานการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปญหาที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มาตรการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาการมีสวนรวมของประชากร
กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2553307
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Administration and Government
ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบ
ตาง ๆ ของตางประเทศกับ ประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีตอการปกครองทองถิ่น ความสัมพัน ธ
ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโนมของการ
ปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต
2553312
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0)
New Public Administration and Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม การนํากลไกตลาด แนวคิดการเปนหุนสวนมาปรับใชกับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ ปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของไทย
2.3.1) กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
2551401
การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา
3(3-0)
Politics and Government of the United States of America
พั ฒ นาการระบบและโครงสร า งการเมื อ งสหรั ฐ ฯ ป จ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร สั ง คม
เศรษฐกิจ อุดมการณ คานิยมและวัฒนธรรม วิเคราะหสถาบันพื้นฐานของการปกครองของสหรัฐ และ
บรรดาพลังที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของรัฐบาล บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธระหวางสหพันธ
กับมลรัฐ ระบบพรรคและการดําเนินงานของสภาและศาล
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2551402

การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป
3(3-0)
Politics and Governments of European Union
พัฒนาการระบบ และโครงสรางของการเมืองการปกครองของประเทศสหภาพยุโรป
สถาบัน ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน พฤติกรรมทาง
การเมือง ปญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
2551403
การเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม
3(3-0)
Politics in Socialist Countries
พัฒนาการระบบและโครงสรางการเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม โดยเนน
ประเทศรัสเซีย ซึ่งเดิมคือ สหภาพโซเวียต ดวยการศึกษาถึงสภาพทางภูมิศาสตร ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ประชากร ระบบเศรษฐกิ จและสั งคม ที่มีผ ลตอโครงสรางการปกครอง ระบบการบริห ารงานของรั ฐ
ลักษณะของสถาบัน การเมือง รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธระหวางสถาบันทาง
การเมือง
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นทวีป
2551404
3(3-0)
Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Mainland
ระบบการเมื อ งการปกครองของ กลุ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต :ภาคพื้ น ทวี ป
ซึ่งประกอบไปดวย เวียดนาม พมา ลาว กัมพูชาและไทย สภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มี
ผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนที่ ซึ่งเปนพลังเคลื่อนไหวทางการ
เมือง พิจ ารณาประเด็ นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพันธ ระหวางประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นสมุทร 3(3-0)
2551405
Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Island
ระบบการเมื อ งการปกครองของ กลุ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต :ภาคพื้ น สมุ ท ร
ซึ่งประกอบไปดวย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และติมอรตะวันออก สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนที่ซึ่ง
เป น พลั ง เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง พิ จ ารณาประเด็ น ป ญ หาทางการเมื อ งของประเทศนี้ ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2551406
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
3(3-0)
Politics and Government of East Asia Countries
ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนที่ซึ่งเปนพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมื อง พิ จ ารณาประเด็น ปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551407
การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียใต
3(3-0)
Politics and Government of South Asia Countries
ระบบการเมื อ งการปกครองของกลุ ม ประเทศเอเชี ย ใต สภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนที่ซึ่งเปนพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมื อง พิ จ ารณาประเด็น ปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
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2551408

การเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง
3(3-0)
Politics and Government of Middle East Countries
ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุ มผลประโยชนที่ซึ่งเปนพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมื อง พิ จ ารณาประเด็น ปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551409
บทบาทตัวแสดงที่ไมใชรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0)
Non-State Actors in International Relations
ศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่ไมใชรัฐ บรรษัทขามชาติ องคการพัฒนาเอกชน องคการที่
ไมใชของรัฐบาลที่มภี ารกิจขามชาติ กลุมกอการรายระหวางประเทศ ในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ
2551413
องคการระหวางประเทศ
3(3-0)
International Organizations
ประวัติองคการระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากการประชุมระหวางประเทศที่
กรุงเฮก สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ และองคการการคาโลก ตลอดจนองคการระดับภูมิภาคตางๆ โดย
จะชี้ใหเห็นโครงสรางและอํานาจหนาที่บทบาท และการดําเนินงานขององคการเหลานี้ในการแกไขปญหา
ระหวางประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพิจารณาถึงความสําเร็จ
และความลมเหลวขององคการระหวางประเทศดวย
2551414
นโยบายตางประเทศของไทย
3(3-0)
Thai Foreign Policy
ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศในสมัยตาง ๆ พิจารณาปจจัยและกระบวนการ
ในการกําหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย การดําเนินนโยบายตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบของ
นโยบายตางประเทศที่มีผลตอการเมืองภายในของไทย โดยเนนนโยบายตางประเทศกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน และประเทศพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจ
2.3.3) กลุมวิชาการเมืองการปกครองทองถิ่น
2552103
นโยบายสาธารณะ
3(3-0)
Public Policy
แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีตางๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ กํ าหนดนโยบายสาธารณะ ปจ จัย ที่เ กี่ย วของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะหนโยบาย ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบาย การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
2552104
การพัฒนาทองถิ่น
3(3-0)
Local Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น รูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนาทองถิ่น เชื่อมโยงกับระดับประเทศ ตลอดจนประเด็นปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา การวางแผน
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา รวมถึงบทบาทและความสัมพันธขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ปกครองทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
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2552105

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
3(3-0)
Local Resources and Environmental Management
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สภาพและสถานการณปญหา
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปญหาที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มาตรการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาการมีสวน
รวมของประชากร กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2552106
การจัดการสาธารณะทองถิ่น
3(3-0)
Local Public Management
แนวคิด และหลั กการจั ดการสาธารณะทองถิ่น แนวคิดการจัดการสาธารณะและการ
ปกครองสวนทองถิ่น การบริหารจัดการทองถิ่น ป ญหา อุปสรรค และแนวโนมของการจัดการสาธารณะ
ทองถิ่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประเด็นปญหาเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรากฏเปน
ประเด็นสําคัญในสังคมไทย โดยใชแนวคิดทฤษฎีที่ไดศึกษามาเพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไข
2552107
ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น
3(3-0)
Strategies of Local Government
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองทองถิ่น การกําหนดยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น การวิเคราะห
ป จจั ยที่ เกี่ ยวข องกั บการปกครอง เช น จุ ดอ อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห การกําหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร การตัดสินใจยุทธศาสตร การวิเคราะหกลวิธีทางเลือก และการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปกครอง
ทองถิ่น
2552108
กระบวนการบริหารโครงการทองถิ่น
3(3-0)
Local Project Management Process of Local Administration
แนวคิดและเทคนิคการริ เริ่มและการเตรียมโครงการในองคกรปกครองทองถิ่น การ
เขียนและจัดทําโครงการ การตอรองของฝายตาง ๆ ในทองถิ่นและการอนุมัติโครงการ การจัดองคกรเพื่อ
การบริหาร การอํานวยการและกํากับติดตามโครงการ การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาทองถิ่น
2552109
การบริหารทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
3(3-0)
หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy
Philosophy and Good Governance
แนวคิดและเทคนิคการริเริ่ มและการเตรียมโครงการในองคกรปกครองทองถิ่น การ
เขียนและจัดทําโครงการ การตอรองของฝายตาง ๆ ในทองถิ่นและการอนุมัติโครงการ การจัดองคกรเพื่อ
การบริหาร การอํานวยการและกํากับติดตามโครงการ การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาทองถิ่น
2552206
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Political Economics
แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง พัฒนาการและความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตรการเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตรการเมือง วิเคราะหประเด็นสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย เชน การวิเคราะหทุนนิยมสมัยใหม การวิเคราะหอํานาจความรูและชน
ชั้นและ แนวคิดหลังสมัยใหม
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2553205

การเลือกตั้ง
3(3-0)
Election
แนวความคิดที่สําคัญของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการกลยุทธตางๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตั้ง ผลกระทบของการเลือกตั้งตอระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝกปฏิบัติจัดการเลือกตั้ง
2553307
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Administration and Government
ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบ
ตาง ๆ ของตางประเทศกับ ประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีตอการปกครองทองถิ่น ความสัมพัน ธ
ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโนมของการ
ปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต
2553312
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0)
New Public Administration and Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม การนํากลไกตลาด แนวคิดการเปนหุนสวนมาปรับใชกับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ ปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
2553803
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Internship in Political Science
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ การ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตการมี
สวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานรัฐศาสตรในสถานการณจริง
2554803
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
5(450)
Professional Internship in Political Science
ฝกงานดานรัฐศาสตรในองคการภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันทาง
การเมื อ งโดยเน น การรวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ก ารเมื อ งการบริ ห ารงานในองคก าร ตลอดจนการ
วางโครงการในการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง และการบริหารงานในองคการ ฯลฯ ใหเขียน
รายงานและผลการปฏิ บั ติ งาน พร อ มทั้ ง นํา เสนอรายงาน อภิปรายสัม มนาผลการปฏิ บัติงานดัง กลา ว
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล ว และตองไมเ ปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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